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BEM-VINDO

Em nome da ABRAPUI, estamos honrados em recebê-lo(a) para o III Congresso 
Internacional da Associação.

A ABRAPUI promove, desde a sua fundação, em 1970, encontros da área de literaturas 
de língua inglesa e, desde 1979, encontros da área de língua inglesa. Ao longo dos anos, a 
crescente interface entre ambas as áreas permitiu que, em 2005, os sócios decidissem por 
uma integração dessas áreas na promoção de eventos conjuntos. Em 2007, a Universidade 
Federal de Minas Gerais organizou o I Congresso Internacional da Associação, iniciando esta 
empreitada. Dois anos mais tarde, o II Congresso Internacional foi realizado na UNESP de 
São José do Rio Preto. Neste ano, a Universidade Federal de Santa Catarina tem o prazer de 
receber a comunidade de professores universitários de língua inglesa e literaturas de língua 
inglesa para o III Congresso Internacional da ABRAPUI. Com este evento, a Associação busca 
proporcionar aos pesquisadores brasileiros oportunidades de interlocução com colegas de 
outros países, a troca de experiências e a possibilidade de novas parcerias.

O III Congresso Internacional da ABRAPUI, realizado no campus da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, tem como temática principal a Língua e a Literatura 
na Época da Tecnologia, visando a discutir a intersecção de nossas áreas de pesquisa e ensino 
com os avanços tecnológicos na contemporaneidade. O evento conta com conferências, mesas-
redondas e palestras sobre o ensino/aprendizagem de línguas com o suporte de tecnologias, 
a pesquisa em EaD, a formação de professores, novos letramentos e reflexões teóricas e 
filosóficas possibilitadas pela imersão de nossas práticas locais em um universo cada vez 
mais transnacional e intermidiático. Assim, o Congresso nos permite debater e refletir sobre 
os desafios de se ensinar e pesquisar a língua e literaturas estrangeiras no meio universitário 
brasileiro, bem como sobre as interações necessárias com culturas e instituições estrangeiras 
neste cenário contemporâneo.

Desejamos, a todos, um evento profícuo. 

Comissão Organizadora do III Congresso Internacional da ABRAPUI

Florianópolis, maio de 2012
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PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO GERAL

06/05 07/05 08/05 09/05

9:00-10:30 Mesas-redondas Mesas-redondas Mesas-redondas

10:30-10:45 INTERVALO INTERVALO INTERVALO
10:45-11:00

Conferências Conferências Conferências
11:00-12:00

Recepção dos 
participantes 
e entrega do 
material

12:00-13:30
ALMOÇO ALMOÇO

ALMOÇO
ALMOÇO

13:30-14:00 Programa Ful-
bright-CAPES

14:00-16:00

Minicursos 
de Língua e 
Literatura

Comunicações 
individuais

Comunicações 
individuais

Comunicações 
Coordenadas

16:00-16:30

Coffee-break / 
Book Exhibit / 
Lançamento de 
livros/ Sessão 
de Pôsteres I 

Coffee-break 
/ Book Exhibit 
/ Sessão de 
Pôsteres II

Coffee-break 
/ Book Exhibit 
/ Sessão de 
Pôsteres III

16:30-17:00

Comunicações 
Coordenadas

Comunicações 
Coordenadas

Conferência de 
Encerramento17:00-18:00

18:00-18:30 Encerramento

18:30-19:00

19:00-19:40 Cerimônia de 
Abertura

Assembleia 
ABRAPUI

20:00-21:00 Conferência 
de Abertura

21:00 Coquetel
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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

06 DE MAIO – DOMINGO

11:00h – Recepção dos participantes e entrega do material: Centro de Cultura e Eventos, Hall 
do 1º andar

14:00h-17:00h – MINICURSOS

Língua Inglesa
• Vera Menezes (UFMG) - Web2 tools 4 EFL classroom and beyond
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Pitangueira, 1º andar
• Maximina Freire (PUC-SP) - Complex educational design: searching for a course design 

foundation from the perspective of complexity
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Aroeira, 1º andar
• Walkyria MonteMór (USP) - The praxis of meaning making in multimodal contexts
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Goiabeira, 1º andar
• Denise Abreu e Lima (UFSCar) - Feedback as a tool to enhance students’ interaction: 

focus on orality
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Laranjeira, 1º andar

Literaturas de Língua Inglesa
• Sidonie Smith (University of Michigan) - Human rights and narrated lives
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Lantana, 2º andar 
• Giséle Fernandes (UNESP) - Literature reviewing History
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Calêndula, 2º andar 
• José Gatti (UFSC) - Highlights of South African film history
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Azaléia, 2º andar 
• Maria Lucia Martins (UFSC) - Technologies of resistance in the poetics of Dionne Brand 

and Alanis Obomsawin
 Centro de Cultura e Eventos: Sala Girassol, 2º andar 

19:00h – CERIMÔNIA DE ABERTURA – Centro de Cultura e Eventos: 
Auditório Garapuvu, 1º andar

20:00h – CONFERÊNCIA DE ABERTURA – Centro de Cultura e Eventos: 
Auditório Garapuvu, 1º andar

 Profa. Dra. Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG)
 “Literature and literacy in the age of transnationalism”

21:00h – COQUETEL - Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar
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07 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

9:00h-10:30h – MESAS-REDONDAS

Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
“Language learning in the age of technology”
Coordenador – Celso Tumolo (UFSC)

• Kátia Cristina do Amaral Tavares (UFRJ) – Technology in university language courses: 
conflicts, contradictions and change in Project Letras 2.0/UFRJ

• Rafael Vetromille-Castro (UFPel) –  Language learning in the age of technology: moving 
forth and back and forth again

• Denise Abreu e Lima (UFSCar) – Challenges and outcomes of the Brazilian Open 
University (UAB) experience on English Language Programs

Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Filosofia e Ciências Humanas: Auditório, Térreo
“Literature: from nationalism to transmedia narratives”
Coordenadora – Anelise Reich Corseuil (UFSC)

• Renata Wasserman (Wayne State University) – The other age of technology: print, 
identity, social mobility in novels of William Dean Howells and Lima Barreto

• José Gatti (UFSC) – Language and the global politics of South African cinema
• Adalberto Müller (UFF) – Goebbels Experiment (2005) and the rise of intermedial 

politics

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
“Gender and technologies of representation in literature and the media”
Coordenadora – Susana Funck       

• Rita T. Schmidt (UFRGS) – Unspeakable acts, persistent pain: gender violence in 
women’s fiction

• Ana Cecília Acioli Lima (UFAL) – Queering gender in literature: Winterson, Smith and 
Kay

• Carmen Rosa Caldas-Coulthard (University of Birmingham) – ‘Never ask a woman her 
age’: representation of ageing in discourse

10:30h-10:45h – Intervalo

10:45h-12:00h – CONFERÊNCIAS

Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
 “English Language teaching and learning in the age of technology” 
 Vera Menezes (UFMG)

Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
 “The global traffick of life writing: gender, media, and transnational circuits” 
 Sidonie Smith (University of Michigan)

12:00h-14:00h – Almoço
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14:00h- 16:00h – COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS (Língua Inglesa e Literaturas de Língua 
Inglesa)

16:00h-16:30h – COFFEE-BREAK / BOOK EXHIBIT / LANÇAMENTO DE LIVROS
– Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar
16:00h-16:30h – SESSÃO DE PÔSTERES I – Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar

16:30h-18:30h – COMUNICAÇÕES COORDENADAS (Língua Inglesa e Literaturas de Língua 
Inglesa)

08 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

9:00h-10:30h – MESAS-REDONDAS

Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
“New Literacies and the age of technology”
Coordenadora – Gloria Gil (UFSC)

• Walkyria MonteMór (USP) –  Rethinking language in the age of technology: 
epistemology of performance and meaning making

• Viviane Heberle (UFSC) – Multiliteracies, gender identities, and the semiotics of 
vulnerability: possible intersections with EFL teaching

• Denise Bértoli Braga (UNICAMP) - Rethinking genres and reading in the age of the 
internet: changes to be considered

• Vera Lúcia Teixeira da Silva (UERJ) – The challenges of implementing an electronic 
examination: the case of EPPLE

Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
“On technologies of power/control and resistance”
Coordenadora – Magali Sperling Beck (UFSC)

• Sônia Torres (UFF) – Post-human fictions: oppressive hierarchies and possible utopias
• Eliana Ávila (UFSC) – From im-mediacy to craft: Nina Simone’s postcolonial critique 

of the Montreux Jazz Festival
• Izabel Brandão (UFAL) – The Black Venus: power and resistence in the representation 

of the grotesque body in three contemporary women writers

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFH): Auditório, Térreo
“Creative processes: genetic criticism and authorial collaboration”
Coordenador – Daniel Serravalle de Sá (UFSC)

• José Roberto O’Shea (UFSC) – Co-adjutor, novice, journeyman or tutor: collaboration 
between William Shakespeare and John Fletcher

• Silvia Maria Guerra Anastacio (UFBA) – Creative processes: genetic criticism and 
authorial collaboration

• Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) – Genetic criticism in the digital age: thinking 
the creative process

10:30h-10:45h – Intervalo
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10:45h-12:00h – CONFERÊNCIAS

Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
 “SLA theory and CALL: implications for learners and teachers at a close and far 

distance” 
 Trude Heift (Simon Fraser University)

Literaturas de Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
 “Technology and the archive: researching poetry manuscripts in the digital age”
 Arthur Marotti (Wayne State University)

12:00h-13:30h – Almoço

13:30h – Programa Fulbright-CAPES de Assistente de Ensino de Língua Inglesa para Projetos 
Institucionais – Centro de Comunicação e Expressão (CCE): Auditório Henrique Fontes, 
Prédio B, Térreo

 Patrícia de Domênico R. Grijó 
 (Coordenadora de Programas, Comissão Fulbright)

14:00h-16:00h – COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS (Língua Inglesa e Literaturas de Língua 
Inglesa)

16:00h-16:30h – Coffee-break / Book Exhibit – Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar

16:00h-16:30h – SESSÃO DE PÔSTERES II – Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar

16:30h-18:30h – COMUNICAÇÕES COORDENADAS (Língua Inglesa e Literaturas de Língua 
Inglesa)

19:00h – ASSEMBLEIA ABRAPUI – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo

09 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

9:00h-10:30h – MESAS-REDONDAS

Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
“Teacher education in the age of technology”
Coordenadora – Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo (UFSC)

• Douglas Consolo (UNESP) – Teacher development in the Teletandem Brasil project: 
some experiences

• Vanderlei Zacchi (UFS) –  Expecting the unexpected: teacher education in an age of 
uncertainty

• Maximina Freire (PUC-SP) – Tensions and conflicts in the self-hetero-eco technological 
education

Literaturas de Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
“Post-colonial technologies”
Coordenadora – Critina Stevens (UnB)
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• Peônia Guedes (UERJ) – Trying to be Canadian: an investigation about identity issues 
as represented in contemporary Canadian fiction

• Miguel Nevené (UNIR) – Marcio Souza’s Mad Maria and Pauline Melville’s The 
Ventriloquist´s Tale: postcolonialism and the development discourse

• Rubelise da Cunha (FURG) – ‘The unending appetite for stories’: genre theory, 
indigenous theatre and Tomson Highway’s ‘Rez Cycle’

Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFH): Auditório, Térreo
“Corpus-based Translation Studies: A new way of looking at translated texts?!”
Coordenador – Lincoln Fernandes (UFSC)

• Stella Tagnin (USP) – CorTrad: a bi-directional English-Portuguese corpus to enhance 
teaching and translation

• Lincoln Fernandes (UFSC) –  Ferramentas com base em corpus na formação do tradutor: 
desenvolvendo as sub-competêcias instrumental e linguística

• Daniel Antônio de Souza Alves (UFPB) – Interfaces between Corpus Linguistics and 
Translation Studies in Brazil (2006-2010)

10:30h-10:45h – Intervalo

10:45h-12:00h – CONFERÊNCIAS

Língua Inglesa – Prédio da Reitoria: Auditório, Térreo
 “How do university students write in English around the world? A corpus linguistic 

perspective”
 Tony Berber Sardinha (PUC-SP)

Literaturas de Língua Inglesa – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar
 “Literature, nature, citizenship, and global flows: of transnational and transcultural 

crossroads”
 Roland Walter (UFPE)

12:00h-14:00h – Almoço

14:00h-16:00h – COMUNICAÇÕES COORDENADAS (Língua Inglesa e Literaturas de Língua 
Inglesa)

16:00h-16:30h – Coffee-break / Book Exhibit – Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar

16:00h-16:30h – SESSÃO DE PÔSTERES III – Centro de Cultura e Eventos: Hall, 1º andar

16:30h-18:00h – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO – Centro de Cultura e Eventos: 
Auditório Garapuvu, 1º andar

 Malcolm Coulthard (Aston University)
 “Forensic linguistics in the age of technology”

18:00h – ENCERRAMENTO – Centro de Cultura e Eventos: Auditório Garapuvu, 1º andar



16

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

Salas e Títulos das Comunicações Coordenadas

COMUNICAÇÕES COORDENADAS LÍNGUA – 07/MAIO – 16:30h-18:30h

SALA TÍTULO

CFH - Centro 
de Filosofia e 
Ciências
Humanas: Au-
ditório, Térreo

1 Histórias de professores de inglês em um projeto de formação continu-
ada: emoções, identidades e narrativas
Coord. Ana Maria Ferreira Barcelos (UFV)
 
Trabalho 1: Pertencimento emocional em um projeto de educação continu-
ada (PECPLI)
Ana Maria Ferreira Barcelos (UFV)
Trabalho 2: Transformações identitárias vivenciadas por professoras de 
inglês em um projeto de educação continuada
Maria da Conceição Aparecida Pereira Zolnier (UFV)
Trabalho 3: Narrativas, histórias e experiências de professores do PECPLI
Rafael Barcellos de Moraes (UFV)
Trabalho 4: PECPLI: Encontro de experiências e emoções na formação 
continuada do professor de inglês
Hilda Simone Henriques Coelho (UFV)

CED - Centro 
de Ciências 
da Educação: 
Prédio A,
Auditório, 
Térreo

2 Programa de Assistente de Ensino de Língua Inglesa para projetos 
institucionais: um projeto promissor
Coord. Andressa Brawerman Albini (UTFPR)
 
Trabalho 1: A experiência do Programa de Assistente de Ensino da Língua 
Inglesa na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Andressa Brawerman Albini (UTFPR)
Maristela Pugsley Werner (UTFPR)
Trabalho 2: Reflexões sobre o primeiro momento do projeto ETA/CAPES/
Fulbright no Tocantins
Elisa Borges de Alcântara Alencar (UFT)
Trabalho 3: Intercâmbio linguístico-cultural e formação de professores de 
inglês
Carla Nunes Vieira Tavares (UFU) 
Trabalho 4: Programa de assistente de ensino de língua inglesa: Projeto de 
Assistente de Ensino de Língua Inglesa UFG, 2012-2014
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)
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CCE - Centro 
de Comuni-
cação e Ex-
pressão: Prédio 
B,
Auditório 
Henrique 
Fontes,Térreo

3 Uma análise da multimodalidade em materiais didáticos impressos e 
digitais de língua inglesa
Coord. Antonia Dilamar Araújo (UECE)
 
Trabalho 1: Uma análise de atividades de leitura de textos multimodais no 
ensino-aprendizagem de Inglês em websites instrucionais
Antonia Dilamar Araújo (UECE) 
Trabalho 2: A multimodalidade nos diálogos e nas atividades de leitura 
do livro didático New Interchange Intro.
Maria Eldelita Franco Holanda (UFPI)
Trabalho 3: O visual no livro didático de língua estrangeira: significativo 
ou ilustrativo? 
Raquel Ferreira Ribeiro (UECE)

CCE - Cen-
tro de Co-
municação 
e Expressão:  
Prédio B, Sala 
Machado de 
Assis, 4º andar

4 Rethinking the EFL Teacher Education Curriculum at the Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES): where we are and where we want to 
go
Coord. Aurélia Leal Lima Lyrio (UFES)
 
Trabalho 1: Reflecting on the curriculum of the undergraduate teaching 
degree course in English (Letras/Inglês) at Universidade Federal do Es-
pírito Santo in the light of the new literacies and of the critical literacy
Livia Fortes Silva Zenobio (UFES) 
Trabalho 2: Challenges and changes in the curriculum: the case of topics 
and projects
Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot (UFES)
Kyria Rebeca Finardi (UFES) 
Trabalho 3: The applied linguistics discipline in the undergraduate teach-
ing degree course in English (Letras/Inglês) at Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES)
Aurélia Leal Lima Lyrio (UFES)

BU - Biblioteca 
Universitária: 
Auditório Elke 
Hering, 1º 
andar

5 Corpus-based studies on the teaching and learning of English as a 
foreign language
Coord. Barbara Malveira Orfano (UFSJ)
 
Trabalho 1: Teaching undergraduate students to use Corpus linguistics in 
EFL classrooms: new pedagogical perspectives
Barbara Malveira Orfano (UFSJ)
Trabalho 2: Learner corpora and classroom activities: discourse organizing 
markers on focus
Deise Prina Dutra (UFMG)
Mirian de Souza (UFMG)
Trabalho 3: Feedback to undergraduate student essays: a contribution 
from Corpus Linguistics
Rejane Wagner Protzner Silero (UFMG)
Luciana Aguiar de Oliveira (UFMG) 
Trabalho 4: Investigando colocações em corpora de aprendiz
Valdenia Carvalho e Almeida (UFMG)
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Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Lantana, 
2º andar

6 Avaliação de proficiência oral de professores de língua inglesa: contri-
buições à validação do EPPLE (Exame de Proficiência para Professores de 
Língua Estrangeira)
Coord. Elen Dias (FEF)

Trabalho 1: Uma análise comparativa da precisão e da complexidade 
gramatical na produção oral de professoras de inglês em contexto pré-
serviço e em serviço
Bruna Busnardi (UNESP/IBILCE) 
Trabalho 2: Competência lexical na proficiência do professor de Inglês 
como Língua Estrangeira: uma análise do teste oral do EPPLE 
Teucle Maurílio Silva Neto (UNESP/IBILCE) 
Trabalho 3: Elaboração de tarefas orais para o EPPLE: mapeamento parcial 
de um domínio de uso da linguagem
Paulo José Andrelino (UEM) 
Trabalho 4: Avaliação de proficiência em língua inglesa em meios eletrôni-
cos: recortes de uma pesquisa de mestrado
Priscila Petian Anchieta (UNESP)

Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Calêndu-
la, 2º andar

7 Preparing teachers of English as a Foreign Language at the Distance 
English Teaching Certification Program at UFC-UAB (Licenciatura Semi-
presencial em Letras: Língua Inglesa, UFC-UAB)
Coord. João Tobias Lima Sales (UECE)
 
Trabalho 1: Writing development in distance foreign language learning: a 
study of discussion forums
João Tobias Lima Sales (UECE) 
Trabalho 2: The effects of instructed learning of phonology on the pronun-
ciation of pre-service teachers in the Distance English Teaching Certifica-
tion Program at UFC-UAB
Francisca Liliane da Costa Domingos (UFC) 
Trabalho 3: Developing oral skills in Distance Learning: the challenges of 
tutoring
Samia Alves Carvalho (UFC)

Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Azaléia, 2º 
andar

8 Possibilidades e desafios da modalidade semipresencial no ensino de 
língua inglesa na universidade
Coord. Kátia Cristina do Amaral Tavares (UFRJ)
 
Trabalho 1: Feedback aluno-aluno em um curso on-line no Projeto Letras 
2.0
Ana Carolina Simões Cardoso (CAP-UFRJ)
Claudio de Paiva Franco (UFRJ) 
Trabalho 2: Criando integração entre atividades online e presenciais: uma 
experiência de convergência
Beatriz de Souza Andrade Maciel (UFRJ)
Sílvia Beatriz Alexandra Becher-Costa (UFRJ/PUC-RIO) 
Trabalho 3: Oportunidades e desafios da educação online: o papel de pro-
fessor e alunos no ensino semipresencial de Inglês Instrumental
Cíntia Regina Lacerda Rabello (UFRJ) 
Trabalho 4: Funcionalidades da plataforma Moodle no ensino de inglês e 
na formação inicial do professor de inglês
Luciana Nunes Viter (UFRJ) e Lilia Aparecida Costa Gonçalves (UFRJ)

18
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Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Giras-
sol, 2º andar

9 Discutindo o papel do ensino de inglês na formação de professores em 
cursos de letras e de alunos do ensino fundamental e médio: questões 
globais e locais
Coord. Marlene de Almeida Augusto de Souza (FAAT)
 
Trabalho 1: (Des)construções de sentidos na formação universitária do 
professor de inglês: uma proposta de letramento crítico
Ana Paula Martinez Duboc (USP) 
Trabalho 2: A terceirização do ensino de língua estrangeira em escolas de 
ensino formal
Janice Gonçalves Alves (FAFE) 
Trabalho 3: Investigando os olhares dos professores em formação quanto 
às propostas dos cursos de letras-inglês de instituições particulares
Marlene de Almeida Augusto de Souza (FAAT) 
Trabalho 4: Formação continuada de professores de inglês: necessidade 
em um mundo processual
Simone Batista da Silva (UFRRJ)

Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Pitanguei-
ra, 1º andar

10 Technology and L2 learning: hybridizing the curriculum
Coord. Kyria Rebeca Finardi (UFES)
 
Trabalho 1: Multiliteracies, information ecology and the digital book: EFL 
students’ view of technology
Adelaide P de Oliveira (UNEB/UFBA) 
Trabalho 2: Technology-enhanced L2 learning: the impact of voicethread 
on the development of learners’ L2 speaking
Janaina Weissheimer (UFRN) 
Trabalho 3: Learning English through educational softwares: insights from 
the Theory of Structural Cognitive Modifiability and Human-Computer 
Interaction
Gicele Vergine Vieira Prebianca (IFC)
Vital Pereira dos Santos Junior (SENAC) 
Trabalho 4: Integrating CALL and vocabulary acquisition in an ESP 
course: an exploratory study
Gisele Luz Cardoso (IFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)

Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Laranjeira, 
1º andar

11 Os novos letramentos na formação de professores de língua inglesa 
em diferentes contextos
Coord. Marco Antônio Margarido Costa (UFCG)
 
Trabalho 1: A teoria dos letramentos digitais na formação continuada de 
professores de língua inglesa de Sergipe
Ana Karina de Oliveira Nascimento (UFS) 
Trabalho 2: Investigando o impacto das teorias dos novos letramentos em 
um programa de formação docente
Marco Antônio Margarido Costa (UFCG) 
Trabalho 3: Ensino de inglês na rede pública de Sergipe e as teorias dos 
novos letramentos, multiletramentos e multimodalidade
Maria Amália Façanha Berger (UFS) 
Trabalho 4: A formação de professores de inglês e os multiletramentos no 
projeto de extensão casas de cultura no campus na Universidade Federal 
de Alagoas
Sergio Ifa (UFAL) 19
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Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Goiabeira, 
1º andar

12 PIBID na formação do professor de inglês: desafios, impactos e contri-
buições
Coord. Maria Clara Carelli Magalhães Barata (UFU)
 
Trabalho 1: Em que o PIBID mudou minha prática docente? Uma reflexão 
sob a perspectiva do professor formador
Daisy Rodrigues do Vale (UFU) 
Trabalho 2: As contribuições do PIBID na formação inicial do professor de 
inglês
Rosely Perez Xavier (UFSC) 
Trabalho 3: PIBID/Inglês: escrita reflexiva como ferramenta de constitu-
ição identitária docente
Luciani Salcedo de Oliveira (FURG) 
Trabalho 4: A atuação do PIBID na formação do professor de língua 
inglesa:  uma análise de suas crenças
Maria Clara Carelli Magalhães Barata (UFU)

COMUNICAÇÕES COORDENADAS LÍNGUA – 08/MAIO – 16:30h-18:30h

SALA TÍTULO

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciências 
Humanas: Au-
ditório, Térreo

1 Letramento crítico e multiletramentos: questões sobre formação de 
professores de língua inglesa
Coord. Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)
 
Trabalho 1: Os letramentos digitais e sua interface com o ensino de 
língua inglesa: empoderamento e cidadania na web
Ana Paula Domingos Baladeli (UNIOESTE) 
Trabalho 2: Relações étnico-raciais e letramento crítico: reflexões sobre 
a formação de professores de língua inglesa
Mabia Camargo (UEPG) 
Trabalho 3: Aproximações entre letramento crítico e letramento digital 
na formação de professores de língua inglesa
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)

CED - Centro de 
Ciências da Edu-
cação: Prédio A, 
Auditório, Térreo

2 Educação, ensino de língua inglesa e os desafios da práxis
Coord. Daniel de Mello Ferraz (FATEC ZL SP)
 
Trabalho 1: Novas perspectivas para o ensino de Língua Inglesa na 
escola pública: transformando práticas e docentes
Leina Cláudia Viana Jucá (UFOP) 
Trabalho 2: Letramento crítico no ensino de Inglês como Língua Es-
trangeira: o papel da formação inicial
Andréa Machado de Almeida Mattos (UFMG) 
Trabalho 3: De Binti ao Goodall Institute: inglês como segunda língua 
(ESL) e a pedagogia do letramento para estudantes refugiados
Joel Austin Windle (MONASH UNIVERSITY) 
Trabalho 4: Educação de língua inglesa nas FATECs: teorias e práticas
Daniel de Mello Ferraz (FATEC ZL SP)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Auditório Hen-
rique Fontes, 
Térreo 

3 Imagens da violência contra a mulher em multidiscursos de autoria 
feminina
Coord. Eliane Terezinha do Amaral Campello (UCPEL)
 
Trabalho 1: Crime fiction novels: quando a vítima é uma mulher... 
Eliane Terezinha do Amaral Campello (UCPEL) 
Trabalho 2: O cinema e a violência contra a mulher: o discurso de au-
toria feminina/masculina em três produções hollywoodianas
Renata Kabke Pinheiro (UFPEL) 
Trabalho 3: Romance e agressão: a violência contra mulheres no shojo 
mangá
Otavia Alves Cé (UCPEL)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Machado de 
Assis, 4º andar

4 Language, culture and identity issues in Foreign Language learn-
ing and teaching
Coord. Gloria Gil (UFSC)
 
Trabalho 1: English student-teachers’ representations about culture 
learning in their English language classes at UFSC
Renata Gomes Luis (UFSC)
Gloria Gil (UFSC) 
Trabalho 2: The context of culture in the teaching and learning of 
English as a foreign language in Santarém, Pará: a study of in-service 
teachers’ culture-related representations
Silvia Cristina Barros de Souza (UFSC)
Gloria Gil (UFSC) 
Trabalho 3: Developing intercultural activities in the Foreign Lan-
guage classroom
Nadia Karina Ruhmke Ramos (UFSC)
Maristela Campos (CA-UFSC) 
Trabalho 4: Investment, imagined communities and power negotia-
tion: analysing English as a foreign language learning stories of stu-
dent-teachers identity construction in Açu, RN
Cleiton Constantino Oliveira (UFSC)
Gloria Gil (UFSC)

BU - Biblioteca 
Universitária:  Au-
ditório Elke Her-
ing, 1º andar

5 Projeto IngRede: uma análise da experiência de ensino e apren-
dizagem de inglês instrumental online
Coord. Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
 
Trabalho 1: A trajetória do projeto IngRede: perspetivas de ensino e 
formação de professores
Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
Marisa Mendonça Carneiro (UFMG) 
Trabalho 2: Fórum bate-papo: muito mais que ‘jogar conversa fora’
Carolina Vianini Amaral Lima (UFMG)
Marina Morena dos Santos e Silva (UFMG) 
Trabalho 3: A avaliação da aprendizagem no IngRede: tarefas, crité-
rios e resultados
Cândido Samuel Fonseca de Oliveira (UFMG)
Milene Mendes de Oliveira (UFMG) 
Trabalho 4: Promovendo a autonomia de aprendizagem em ambientes 
virtuais via robôs de conversação
Luciano Alves Lima (UFMG) 21
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Lantana, 2º andar

6 Novas tecnologias no ensino de inglês: foco na construção de sen-
tido, no letramento crítico visual, na ética pós-colonial e na formação 
inicial de professores
Coord. Nara Hiroko Takaki (UFMS)
 
Trabalho 1: Éticas pós-coloniais, letramentos e comunidades de 
emergência: contribuições para o ensino de inglês via Moodle
Nara Hiroko Takaki (UFMS) 
Trabalho 2: O uso das novas mídias e tecnologias de informação para 
o desenvolvimento de Letramento Visual Crítico
Souzana Mizan (USP) 
Trabalho 3: A complexa relação entre o ensino e a aprendizagem de 
inglês e as novas tecnologias na escola pública
Cecília Barão Alegretti (USP) 
Trabalho 4: Novos letramentos e formação inicial de professores de 
língua inglesa
Roseli Peixoto Grubert (UEMS)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Calêndula, 2º andar

7 Aprendizagem de língua estrangeira (inglês) por longevos: aspec-
tos cognitivos
Coord. Mailce Borges Mota (UFSC)
 
Trabalho 1: O controle inibitório em bilíngues longevos
Rossana Kramer (UFSC)  
Trabalho 2: O processamento da flexão verbal em inglês como L1 e L2 
por bilíngues longevos
Mariana Beatríz Perrino (UFSC) 
Trabalho 3: Cognição de adultos longevos: capacidade de memória 
de trabalho, crenças e estratégias de aprendizagem de vocabulário em 
língua estrangeira (inglês)
Mariney Pereira Conceição (UnB)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Azaléia, 2º andar

8 Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB 
(Licenciatura Semipresencial em Letras: Língua Inglesa, UFC-UAB): 
program design, material evaluation and pedagogical mediation
Coord. Maria da Gloria Guara Tavares (UFC)
 
Trabalho 1: Oral production courses in distance foreign language 
learning: a preliminary analysis of SLA hypotheses addressed and 
pedagogical activities proposed
Maria da Gloria Guara Tavares (UFC) 
Trabalho 2: The design of the Distance English Teaching Certification 
Program at UFC-UAB
Vladia Maria Cabral Borges (UFC) 
Trabalho 3: Types of feedback provided in online educational forums
Lorena Lima Barbosa (UFC) 
Trabalho 4: Phraseological units in online English teaching material: 
how are they presented?
Francisco Tarcízio Cavalcante Benevides Júnior (UFC)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala Gi-
rassol, 2º andar

9 Contribuições da abordagem hermenêutico-fenomenológica em 
pesquisas na área de formação de professores
Coord. Maria Eugenia Witzler D Esposito (LAEL/PUCSP/UFAL)
 
Trabalho 1: Prática escrita em língua inglesa para professores do en-
sino médio da rede estadual: um curso online
Maria Eugenia Witzler D Esposito (LAEL/PUCSP/UFAL) 
Trabalho 2: A formação tecnológica no fórum de discussão vista sob a 
lente da abordagem hermenêutico-fenomenológica
Cátia Veneziano Pitombeira (PUC-SP) 
Trabalho 3: A tecnologia como possibilidade de extensão na sala de 
aula em um contexto de ensino tradicional
Rogerio da Costa Neves (UERJ)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala Pi-
tangueira, 1º andar

10 O papel dos gêneros textuais pelo procedimento da sequência 
didática em contextos diferenciados de ensino de língua inglesa
Coord. Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR/FECILCAM)
 
Trabalho 1: O gênero abstract na formação inicial como possível gera-
dor de desenvolvimento pelo procedimento da sequência didática
Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR/FECILCAM) 
Trabalho 2: Gêneros textuais e sequências didáticas: os riscos da popu-
larização dos termos
Ana Paula Marques Beato Canato (UFRJ) 
Trabalho 3: O ensino de inglês a um aluno “disléxico”: uma proposta 
de mediação
Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL) 
Trabalho 4: Sequência didática e formação de professores: algumas 
reflexões a partir da análise de textos autobiográficos produzidos por 
alunos de um curso de Letras
Alessandra Augusta Pereira da Silva (UNESPAR/FECILCAM)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Aroeira, 1º andar

11 Geração de tecnologia educacional e ensino de Inglês na Bahia: 
uma experiência Universidade-Escola
Coord. Rodrigo Camargo Aragão (UESC/IAT)
 
Trabalho 1: As novas tecnologias e o deslocamento que produzem no 
modelo vertical da construção do saber
Zelina Márcia Pereira Beato (UESC) 
Trabalho 2: Uso de novas tecnologias e o ensino de inglês
Élida Paulina Ferreira (UESC) 
Trabalho 3: Crenças e complexidade em linguagens e tecnologias no 
ensino de Inglês na Bahia
Rodrigo Camargo Aragão (UESC/IAT)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Laranjeira, 1º andar

12 English-Portuguese interphonology: perception, training, and 
production
Coord. Rosane Silveira (UFSC)
 
Trabalho 1: Different tools to design and administer perception tests 
with audio and audiovisual stimuli
Andreia Schurt Rauber (UCPEL)
Denise Cristina Kluge (UFPR) 
Trabalho 2: A historical overview of perceptual training and the acqui-
sition of L2 sounds
Denize Nobre Oliveira (IFSC)
Melissa Bettoni (IFSC) 
Trabalho 3: Perception of VOT patterns by Brazilian learners of Eng-
lish: the role of multiple acoustic cues
Ubiratã Kickhofel Alves (UFRGS)
Marcia Cristina Zimmer (UCPEL) 
Trabalho 4: The role of learning context in the production of English 
word-final consonants by Brazilians
Rosane Silveira (UFSC)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Goiabeira, 1º andar

13 Corpora and Foreign Language Teaching
Coord. Simone Sarmento (UFRGS)
 
Trabalho 1: A corpus of linguistics and literature abstracts: compila-
tion, analysis and task design
Simone Sarmento (UFRGS) 
Trabalho 2: Corpus linguistics in pedagogical task design to under-
graduate students of an English teaching development course
Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS) 
Trabalho 3: An analysis of metaphor production by Brazilian speakers 
of English as a foreign language in BELC (Brazilian English Learner 
Corpus)
Lívia Pretto Mottin (PUCRS) 
Trabalho 4: Creating online multimedia collaborative glossaries: a 
project conducted with university language students
Ana Eliza Pereira Bocorny (PUCRS)
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COMUNICAÇÕES COORDENADAS LÍNGUA – 09/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciências 
Humanas:  Au-
ditório, Térreo

1 Formação inicial e continuada de professores de língua inglesa: as 
contribuições do estágio, da extensão e de um programa de incentivo 
à docência
Coord. Clarissa Menezes Jordão (UFPR)
 
Trabalho 1: A escola pública no desenvolvimento profissional de pro-
fessores: uma análise do PIBID na formação de licenciandos em Inglês
Clarissa Menezes Jordão (UFPR) 
Trabalho 2: Formação inicial de professores: identidade, estágio e 
hibridismo
Edina Aparecida Cabral Buhrer (UNICENTRO) 
Trabalho 3: Professores de língua inglesa: formação continuada e gru-
pos de estudos
Thaisa de Andrade Jamoussi (UEPG)

CED - Centro de 
Ciências da Edu-
cação: Prédio A, 
Auditório, Térreo

2 Tecnologia e ensino/aprendizagem de línguas
Coord. Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG)
 
Trabalho 1: O processo de ensino e aprendizagem de inglês e portu-
guês em regime de teletandem numa perspectiva instrumental
Suelene Vaz da Silva (IFG)
Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) 
Trabalho 2: “Uma ótima aula pode ser dada só com quadro e giz.”: 
percepções e usos de recursos tecnológicos por docentes universitários 
no processo de ensino-aprendizagem de LEs
Eliane Carolina de Oliveira (UFG) 
Trabalho 3: Constituição de práticas identitárias de professores de 
inglês em comunidades digitais
Danie Marcelo de Jesus (UFMT)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Auditório Hen-
rique Fontes, 
Térreo

3 Computer aided Systemic studies of different genres for different 
purposes
Coord. Leila Barbara (PUCSP)
 
Trabalho 1: Comparing verbal clauses in Brazilian and English re-
search articles
Leila Barbara (PUCSP) 
Trabalho 2: Linguistic construction of literary characters in the quan-
tum of saying in the Brazilian adaptations of The Picture of Dorian 
Gray
Adail Sebastião Rodrigues Júnior (UFOP) 
Trabalho 3: Investigation of interpersonal features in letters to the edi-
tor
Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel (UERJ) 
Trabalho 4: Modality and its multiple representations in scientific 
articles of agricultural sciences: differences and similarities between 
Portuguese and English
Tania Regina de Souza Romero (UFLA)
Norma Lirio de Leão Joseph (UFLA)

25
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Machado 
de Assis, 4º andar

4 Um curso de aperfeiçoamento para professores de Inglês total-
mente online: reflexão e ação
Coord. Maria Aparecida Caltabiano M. B. da Silva (PUCSP)
 
Trabalho 1: Uma experiência de ensino online com foco na avaliação
Elizabeth Mara Pow (PUCSP) 
Trabalho 2: Suporte em ambientes de aprendizagem online
Andrea da Silva Marques Ribeiro (UERJ) 
Trabalho 3: Analisando atividades em curso online: o professor pes-
quisador refletindo sobre sua prática
Leila Barbara (PUCSP)
Maria Aparecida Caltabiano M. B. da Silva (PUCSP)

BU - Biblioteca 
Universitária: Au-
ditório Elke Her-
ing, 1º andar

5 Localizando práticas de ensino/aprendizagem de línguas: histórias 
de professoras de Inglês no contexto pós-colonial brasileiro
Coord. Maria Inêz Probst Lucena (UFSC)
 
Trabalho 1: A constituição da identidade de uma professora de Inglês 
em sua autobiografia: (trans)formações e representações
Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM) 
Trabalho 2: Autobiografia como ferramenta de (re)construção profis-
sional de uma professora-formadora
Isis Ribeiro Berger (UFSC) 
Trabalho 3: Autobiografia e formação reflexva de uma professora de 
língua adicional: uma análise sob as lentes dos estudos pós-coloniais
Maria Helena Fávero (UFSC)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Lantana, 2º andar

6 Computer-mediated output and foreign language learning
Coord. Marília dos Santos Lima (UNISINOS)
 
Trabalho 1: Collaborative tasks in English as a foreign language in 
virtual environment
Isis da Costa Pinho (UFRGS) 
Trabalho 2: Language awareness and collaborative tasks in English as 
a foreign language
Marília dos Santos Lima (UNISINOS)
Patrícia da Silva Campelo Costa (UNISINOS/UFRGS) 
Trabalho 3: Students’ perceptions of the English language as seen 
through an online questionnaire
Elisabete Andrade Longaray (FURG) 
Trabalho 4: Error correction of flight attendants’ announcements me-
diated by technology
Tarsila Rubin Battistella (UNISINOS)



27

Programação Geral 

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Calêndula, 2º andar

7 Affective factors in the English language and English literatures 
classroom: what lies beneath
Coord. Neuda Alves do Lago (UFG)
 
Trabalho 1: Behind the scenes: the affective backstage in the English 
literatures classroom
Neuda Alves do Lago (UFG) 
Trabalho 2: Fallacies around the English language and their influence 
on the identity and feelings of an educator
Mariana Rosa Mastrella de Andrade (UnB) 
Trabalho 3: Cyberspace, affect and technology: teaching and learning 
a foreign language through e-mail
Divina Nice Martins Cintra (FEJ) 
Trabalho 4: From motivation to investment: a butterfly metamorpho-
sis
Rogério Emiliano de Assis (UnB)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Azaléia, 2º andar

8 A formação do professor: diferentes olhares com o mesmo objetivo
Coord. Rogerio da Costa Neves (UERJ)
 
Trabalho 1: O estagio supervisionado em uma instituição pública na 
visão de seus professores
Rogerio da Costa Neves (UERJ) 
Trabalho 2: A presença da tecnologia, seu uso e a avaliação desses nos 
cursos universitários de Letras-Inglês no ES nos primeiros anos do 
século XXI
Christine Sant´Anna de Almeida (PUCSP) 
Trabalho 3: Letras-Inglês: perspectivas interdisciplinares para ensinar 
e aprender
Eliana Márcia dos Santos Carvalho (PUCSP) 
Trabalho 4: Repensando o papel do professor de inglês a partir da 
inserção das tecnologias na educação
Paulo Roberto Boa Sorte Silva (PUCSP)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala Gi-
rassol, 2º andar

9 Functional grammar, text and language teaching
Coord. Sônia Maria de Oliveira Pimenta (UFMG)
 
Trabalho 1: A representação discursiva da prática docente em um 
curso de formação continuada de professores de LE nas séries iniciais
Zaira Bomfante dos Santos (UFMG) 
Trabalho 2: Systemic-functional grammar and ESL: the analysis of 
mental processes as a way to understand a Mexican´s acculturation 
and ESL learning representation
Luiz Antônio Caldeira Andrade (UFMG) 
Trabalho 3: Verbal processes: understanding identity and accultura-
tion
Sônia Maria de Oliveira Pimenta (UFMG) 
Trabalho 4: SFL and multimodality: applying the theory in advertise-
ments and emphasizing the meaning in relational processes
Valdirecia de Rezende Taveira (UFMG)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala Pi-
tangueira, 1º andar

10 O desenvolvimento da autonomia e o ensino-aprendizagem de 
língua inglesa
Coord. Terezinha Maria Sprenger (UNIFESP)
 
Trabalho 1: Motivação e autonomia no ensino/aprendizagem na 
produção escrita em LE
Gizelia Maria da Silva Freitas (UFPA) 
Trabalho 2: Busca por referencial teórico na LE: autonomia e motiva-
ção no processo de elaboração do TCC
Luciana Kinoshita da Silva (UFPA) 
Trabalho 3: Uma proposta didática visando ao desenvolvimento da 
autonomia do aprendiz de língua inglesa
Terezinha Maria Sprenger (UNIFESP)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Aroeira, 1º andar

11 Tecnologias emergentes para e na formação inicial e continuada 
de professores de línguas estrangeiras
Coord. Viviane Bagio Furtoso (UEL)
 
Trabalho 1: Aprender línguas estrangeiras e aprender a ensinar lín-
guas em contexto de formação inicial: potencialidades dos serviços de 
comunicação síncrona e assíncrona
Viviane Bagio Furtoso (UEL)
Douglas Altamiro Consolo (UNESP) 
Trabalho 2: Educação continuada de professores e uso de tecnologias 
digitais de informação e comunicação: uma análise a partir da media-
ção formativa com podcasts
Lucas Moreira dos Anjos Santos (UEL)
Vera Lúcia Lopes Cristovão (UEL) 
Trabalho 3: Novas tecnologias na formação continuada de professores 
de inglês: uma proposta didático-pedagógica
Raquel Gamero (UEL)
Michele Salles El Kadri (UEL) 
Trabalho 4: Ensino e tecnologia: conceitos teóricos basilares para o 
desenvolvimento de uma prática
Eliane Segati Rios Registro (UEL)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Laranjeira, 1º andar

12 Aconselhamento linguageiro no processo de aprendizagem de 
inglês
Coord. Walkyria Magno e Silva (UFPA)
 
Trabalho 1: Aconselhamento linguageiro: o que é, como se faz?
Walkyria Magno e Silva (UFPA) 
Trabalho 2: Melhores práticas de aconselhamento linguageiro: um 
enfoque na autonomização dos alunos
Larissa Dantas Rodrigues Borges  (UFPA) 
Trabalho 3: Impacto do conselheiro linguageiro na motivação dos 
aprendentes
Maria Clara Vianna Sá e Matos (UFPA)
Trabalho 4: Aconselhamento linguageiro e o emprego de instrumentos 
tecnológicos
Marja Ferreira Martins (UFPA)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Goiabeira, 1º andar

13 Estudos da Tradução e da Interpretação: aspectos linguísticos e 
literários
Coord. Yuri Jivago Amorim Caribé (UNINOVE/USP)

Trabalho 1: Interpretação e Análise do Discurso: contribuições pos-
síveis
Patricia Gimenez Camargo (UNINOVE)
Trabalho 2: A criação socioletal de Mark Twain em Huck Finn e Tom 
Sawyer
Vera Lúcia Ramos (UNINOVE)
Trabalho 3: Traduções e apropriações: a reescritura da obra de Virgin-
ia Woolf por Michael Cunningham em The Hours (Picador, 1998)
Yuri Jivago Amorim Caribé (UNINOVE/USP)

CCE- Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B sala 311, 3º andar

14 A implementação de processos de leitura no cérebro humano
Coord. Lêda Maria Braga Tomitch (UFSC)
 
Trabalho 1: As bases neurais da compreensão leitora: o que a neuro-
imagem tem a dizer sobre a leitura
Lêda Maria Braga Tomitch (UFSC) 
Trabalho 2: Evidências teóricas, comportamentais e de neuroimagem 
sobre o processamento da leitura no envelhecimento
Lilian Cristine Scherer (PUCRS) 
Trabalho 3: Você conhece o assunto deste texto? Um estudo sobre as 
redes neurais associadas à compreensão de notícias cotidianas e de 
livros-texto e os processos de inferenciação
Augusto Buchweitz (UFRGS) 
Trabalho 4: Processamento de palavras pelo cérebro: um estudo com 
EEG
Luciane Baretta (UNICENTRO)

COMUNICAÇÕES COORDENADAS LITERATURA – 07/MAIO – 16:30h-18:30h

SALA TÍTULO

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 250, 2º 
andar

1 Self-writing as self-reinvention: contemporary women’s narratives 
of breakdown and breakthrough
Coord. Adelaine Laguardia Nogueira (UFSJ)
 
Trabalho 1: Life in airless spaces: an autobiographical narrative of insti-
tutionalization by Shulamith Firestone
Julia Chagas da Costa Mattos (UFSJ)
Trabalho 2: Writing self-disruption in The Shaking Woman or a History of 
my Nerves, by Siri Hustvedt
Renan Reis Fonseca (UFSJ)
Trabalho 3: Self-writing on the edge of reason in Kay Redfield Jamison’s 
An Unquiet Mind
Adelaine Laguardia Nogueira (UFSJ)
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CFH - Centro de 
Filosofia e Ciên-
cias Humanas: 
Mini-auditório, 2º 
andar

2 Habitando modernidades (I): dúvida, paranoia e controle social
Coord. André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)
 
Trabalho 1: A dualidade assassino/detetive: uma leitura policial de 
Stone, de Adam Roberts
Carla de Figueiredo Portilho (UFF)
Trabalho 2: Os dilemas do indefinido: Stone, de Adam Roberts
André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)
Trabalho 3: Fabricando consentimento: a política de paranoia em A 
Bright Room Called Day de Tony Kushner
Vanessa Cianconi Vianna Nogueira (UFF)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Hassis, 
Térreo

3 Intermedialities: artistic and medial interactions
Coord. Brunilda Tempel Reichmann (UNIANDRADE)
 
Trabalho 1: Intermedial relations between image and text: Brooklin 
Bridge as an artistic-literary chronotype in photography, painting, po-
etry, and fiction
Sigrid Paula Maria Lange Scherrer Renaux (UNIANDRADE)
Trabalho 2: Neither fire nor ice: Melancholia, by Lars von Trier, and its 
intermedial dialogue with other apocalyptic productions
Brunilda Tempel Reichmann (UNIANDRADE)
Trabalho 3: “I have kissed thy mouth, Jokanaan!”: medial transpositions 
of Oscar Wilde’s Salome
Paulo Roberto Pellissari (TUIUTI/FACEL)
Trabalho 4: Music, song and dance: media combination in Shake-
speare’s A Midsummer Night’s Dream and in a contemporary Brazilian 
stage production
Anna Stegh Camati (UNIANDRADE)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Drum-
mond, Térreo

4 Intercultural multiethnic literary production in the USA
Coord. Cláudio Roberto Vieira Braga (UNB)
 
Trabalho 1: (Re)imagining the imagined: the nation-state undermined in 
Karen Tei Yamashita’s diasporic literature
Cláudio Roberto Vieira Braga (UNB)
Trabalho 2: Satiric Tricksterism: Vizenor and contemporary Native 
American identity
Eloína Prati dos Santos (UFRGS)
Trabalho 3: The Arab diaspora in the United States: memory, history 
and literature
Gláucia Renate Gonçalves (UFMG)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, sala 309, 3º 
andar

5 Multiple looks: the representation of identity and culture in Cana-
dian film and literature
Coord. Neide Garcia Pinheiro (UNICENTRO)
 
Trabalho 1: Latin American landscapes in Canadian documentaries
Anelise Reich Corseuil (UFSC)
Trabalho 2: Elizabeth Bishop and P.K. Page: Canada-Brazil connections
Maria Lúcia Milléo Martins (UFSC)
Trabalho 3: The Journals of Knud Rasmussen (2007): looking at Inuit his-
tory through photography
Neide Garcia Pinheiro (UNICENTRO)

COMUNICAÇÕES COORDENADAS LITERATURA – 08/MAIO – 16:30h-18:30h

SALA TÍTULO

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 250,
2º andar

1 More than adaptation: different approaches to Shakespeare on the 
screen
Coord. Aline de Mello Sanfelici (UFPA)
 
Trabalho 1: ‘We few, we happy few, we band of brothers’: England’s 
national identity in Laurence Olivier’s cinematographic adaptation of 
Shakespeare’s The Life of Henry the Fifth
Fernando Antonio Bassetti Cestaro (UFSC)
Trabalho 2: No man’s wishes are stronger than witches: Roman Polan-
ski’s and Trevor Nunn’s Macbeth
Andrea Cristina Natal Simoes Dinon (UFSC)
Trabalho 3: Shakespeare in the big screen: an analysis of Baz Luhrman’s 
Romeo + Juliet
Camila Paula Camilotti (UFSC)
Trabalho 4: Gnomeo & Juliet: Shakespeare turned into a children’s ani-
mated film
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciên-
cias Humanas: 
Mini-auditório,
2º andar

2 Habitando modernidades (II): animais, monstros e ciborgues
Coord. Luiz Guaracy Gasparelli Junior (UFF)
 
Trabalho 1: A relação dual entre a cidade e o médico/monstro em O 
estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde
Ana Raquel da Silva (UFF)
Trabalho 2: O retrato que se torna espelho: Oscar Wilde, Dorian Gray e o 
freak vitoriano
Luiz Guaracy Gasparelli Junior (UFF)
Trabalho 3: Memória, corpo híbrido e cyberspace: as fragmentações do 
pós-humano
Eduardo Andrade Barbosa de Castro (UFF)
Trabalho 4: De “portadores da peste” a pets: a domesticação de Drácula e 
Vlad Tepes
Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Hassis, 
Térreo

3 Intermediality and the reading of literatures in English
Coord. Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG/UFOP)
 
Trabalho 1: Writing and photography in the novels of Amitav Ghosh
Eliana Lourenço de Lima Reis (UFMG)
Trabalho 2: Ecphrasis in Elizabeth Bishop´s poetry
Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG/UFOP)
Trabalho 3: The persistence of symbols
Glória Maria Guiné de Mello (UFOP)
Trabalho 4: Brave new media: they that sow the secession shall reap the 
tempest
Flávia Rodrigues Monteiro (FALE-UFMG)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Drum-
mond, Térreo

4 Literatura e tecnologia: definições e ensino
Coord. Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)
 
Trabalho 1: Os avanços tecnológicos: o fim da literatura?
Cielo Griselda Festino (UNIP)
Trabalho 2: Letramento multimodal e literatura: a formação do leitor na 
terceira idade
Liliam Cristina Marins Prieto (UEM)
Trabalho 3: Interpretação literária em espaços digitais: transpossibili-
dades pedagógicas
Roberto Bezerra da Silva (UFS)
Trabalho 4: Literatura, tecnologia e ensino: possibilidades de inclusão
Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)

COMUNICAÇÕES COORDENADAS LITERATURA 
09/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Pré-
dio A, Sala 250, 
2º andar

1 Within literary worlds, beyond disciplinary boundaries
Coord. Leila Assumpção Harris (UERJ)
 
Trabalho 1: Recuperative historical memory and African diasporic po-
etic texts: conjuring, re-historicizing a historical past, birthing an episte-
mological/ontological future
Antonio Dwayne Tillis (Dartmouth College)
Trabalho 2: ‘Panic and history are mine’: life writing, fiction, and  his-
torical discourse in contemporary works produced by Caribbean woman 
writers
Leila Assumpção Harris (UERJ)
Trabalho 3: The questioning of gender roles in “Options”, by John Var-
ley (1979) and “Balinese Dancer”, by Gwyneth Jones (1997)
Lucia de La Rocque Rodriguez (FIOCRUZ/UERJ)
Trabalho 4: Literary archeology as fundamental methodology for the 
study of African-American and Afro-Brazilian literatures
Maria Aparecida Ferreira de Andrade Salgueiro (UERJ)
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CCE - Centro de 
Comunicação 
e Expressão: 
Prédio B, Sala 
Hassis, Térreo

2 Intermediality: literature, arts and media
Coord. Thais Flores Nogueira Diniz (UFMG)
 
Trabalho 1: Intermediatic Shakespeare
Thais Flores Nogueira Diniz (UFMG)
Trabalho 2: Vermeer in the age of the digital reproduction and virtual 
communication
Miriam de Paiva Vieira (UFMG)
Trabalho 3: Intermediality in Italian Disney Comics
Chantal Herskovic (UNI-BH)
Trabalho 4: The intermediatic adaptation of Lewis Carroll´s The Adven-
tures of Alice in Wonderland for Apple’s tablet applications
Julio César Alessi de Carvalho Lafeta (UNIBH)

Salas e Títulos das Comunicações Individuais

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS LÍNGUA – 07/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO/AUTOR

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Calêndula, 
2º andar

Indícios do ensino de Inglês para Fins Específicos no século XVIII: o caso 
da Aula de Comércio
Thadeu Vinícius Souza Teles (UFS)
Vera Maria dos Santos (UFS)
 
Design instrucional virtual de um curso de inglês aplicado à engenharia
Luane da Costa Pinto Lins Fragoso (PUC-RIO/CEFET-RJ)

PIPE – uma reflexão sobre este componente curricular na formação do 
professor
Maria Clara Carelli Magalhães Barata (UFU)
 
Discutindo uma abordagem crítica nas aulas de inglês nos cursos tec-
nológicos
Sullivan Silk Pouza (FATEC CARAPICUIBA)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Girassol, 
2º andar

O perfil e as crenças do professor de língua inglesa das escolas públicas 
de educação básica do município de Arapiraca, AL
Jean Marcelo Barbosa de Oliveira (IFAL)

“Sempre tive facilidade pra línguas, o que me ajudou a me sair bem na 
aprendizagem de inglês”: desvendando algumas crenças de um profes-
sor de inglês em formação sobre ensino/aprendizagem desse idioma
Tatiana Diello Borges (UFG/CAJ)
 
“Não é porque somos de escola pública que temos que ser pior”: rep-
resentações dos professores de língua inglesa de Curitiba sobre suas 
práticas docentes
Denise Akemi Hibarino (UTP)
 
Os traços identitários predominantes do docente de língua inglesa em 
ambiente digital
Carmem Zirr Artuzo (UNEMAT)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Azaleia, 
2º andar

Práticas discursivas em Relatórios reflexivos: a influência do contexto na 
constituição do gênero
Maria Ester W. Moritz (UFSC)
 
As filiações discursivas dos efeitos de sentidos sobre o que é aprender a 
língua inglesa e sua relação com a ideologia
Simone Makiyama Ferreira da Cruz (UFAL)
 
The beliefs of teachers and students regarding the integration of technol-
ogy in the ESP classroom
Delfina Cristina Paizan (UNIOESTE)
 
Ações na formação de professores de inglês na era das novas tecnologias
Orlando Vian Junior (UFRN)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Pitangueira, 
1º andar

Alterações nas propostas de práticas pedagógicas de futuros professores 
de língua inglesa quando utilizam a tecnologia
Patricia Vasconcelos Almeida (UFLA)
 
Leitura/Letramento de professores de inglês em serviço
Waléria de Melo Ferreira (UNEAL/CAMPUS I; IFAL-PI)
 
Experiências vivenciadas em um subprojeto de PIBID de Letras: inicia-
ção à docência através da elaboração de sequências didáticas em língua 
inglesa 
Ana Carolina de Laurentiis Brandão (UNEMAT)
 
Teacher, self and peer evaluation of projects related to lesson plans writ-
ten by pre-service teachers
Camila Höfling (UFSCAR)



35

Programação Geral 

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Aroeira, 1ºandar

Mobile learning: integrando o letramento visual ao ensino de Inglês
Giselda dos Santos Costa (UFPE)
Francisca de Fátima de Lima Sousa (IFPI)
 
Complementarities between language and image in the film Sex and the 
City
Fábio Alexandre Silva Bezerra (UFSC)
 
Topic manipulation and flouting of the cooperation principles
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)
 
O uso de fóruns na formação do professor de Inglês: uma análise 
sistêmico-funcional
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UNEMAT)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Goiabeira, 
1º andar

Aprender inglês em um curso de Letras: é possível?
Miriam Sester Retorta (UTFPR)
 
História da inserção do curso de Letras em uma instituição de ensino 
superior do estado do Paraná e suas implicações no contexto atual
Alessandra Augusta Pereira da Silva (UNESPAR/FECILCAM)
 
Contribuições do Estágio Supervisionado de Língua Inglesa para a for-
mação docente
Sergio Ifa (UFAL)
 
Academic literacy: a report on an authentic experience
Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)
Simone Sarmento (UFRGS)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Laranjeira, 
1º andar

Language awareness: a plurilingual approach to Foreign Language 
Education
GianaTarganski Steffen (UFSC)
 
Language awareness and autonomy underpinned by technology in EFL 
teaching and learning
Silvia Helena Benchimol Barros (UFPA)

Estudo quantiqualitativo da língua inglesa a partir de software lin-
guístico-estatístico: interface entre a Linguística de Corpus e o ensino de 
vocabulário
Eduardo Batista da Silva (UNESP)
 
A produção de gramáticas e dicionários bilingues no período Pombali-
no: o caso de AntonioVieyra Transtagano
Álvaro César Pereira de Souza (FSLF)
Amanda Carvalho Silva (FSLF)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão:
Prédio B,
Auditório Hen-
rique Fontes, 
Térreo

Up the phrasal verb ladder: a Cognitive Linguistics study on awareness, 
production and acquisition of phrasal verbs by Brazilian learners of 
English as a Foreign Language
Sabrina Bonqueves Fadanelli (UNIVBHAM)
 
Uma abordagem psicolinguística da relação entre sistemas de memória 
e níveis de proficiência em L2: um estudo com bilíngues e monolíngues
Daniela Brito de Jesus (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)
 
Foco na forma via lingualização e engajamento linguístico face às novas 
tecnologias no ensino de línguas
Rejane Teixeira Vidal (UFF)

 
Prédio da Reito-
ria: 
Auditório, Térreo

Affect in elementary school, high school and university English learn-
ing: any influence over students’ writing?
Neuda Alves do Lago (UFG)
 
Afetividade, autoestima e desenvolvimento de competências de alu-
nos do Curso de Letras da UFPI: impactos do primeiro ano do Projeto 
CAPES/Fulbright
Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)
 
Promovendo a motivação de aprendizes iniciantes de inglês através do 
uso de materiais autênticos
Júlia Vidigal Zara (UFMG)
 
Proposta para o incentivo de automotivação do aluno na aprendizagem 
de língua estrangeira
Rosamaria Reo Pereira (UFPA)
Maria Clara Vianna Sá e Matos (UFPA)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala 309, 3º 
andar

Livro didático de língua inglesa: concepções de língua e sujeito
Lúcia Maria Castroviejo Azevedo (UFU)
 
O livro didático e a compreensão
Luciane Baretta (UNICENTRO)
 
O material didático de um curso de inglês para alunos surdos: a elabora-
ção e a prática
Rejane Cristina de Carvalho Brito (UNIMONTES)

A interação entre livro didático de língua estrangeira e o processo de 
formação do cidadão proposta pelos PCN
Leonice Passarella dos Reis (EAMSC)
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CED - Centro de 
Ciências da Edu-
cação: Prédio A, 
Auditório, Térreo

Eventos de letramento e implicações no ensino de língua inglesa
Daiane da Costa Barbosa (UFAL)
 
O ensino de língua inglesa através dos multiletramentos: o papel das 
universidades de Letras
Daniele Barbosa de Souza Almeida (UNIT)
Elaine Maria Santos (UNIT)
 
O ensino de inglês no século XXI: discussões sobre métodos ou multilet-
ramentos?
Elaine Maria Santos (UNIT)
Daniele Barbosa de Souza Almeida (UNIT)
 
Letramento crítico e ensino de língua inglesa: a interface entre o blog e o 
texto de opinião
Jane dos Santos (UFS/CODAP)

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciên-
cias Humanas: 
Auditório, Térreo

O currículo de inglês na escola bilíngue: políticas linguísticas e silencia-
mentos
Laura Fortes (USP) 

Projeto Cidadão Olímpico: autonomia sociocultural e inclusão social
Christine Siqueira Nicolaides (UFRJ)
 
Alternativa no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa – da 
universidade à escola pública.
Cristina Arcuri Eluf Kindermann (UESB)
 
The UCA project and the teaching-learning of English: different percep-
tions of the same tool
Marimar da Silva (UFSC)
Vera Lucia Bazzo (UFSC)
 

 
Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Lantana, 
2º andar

The technological way of relating to reality and its impact on English 
teachers formation
Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (UFS)
 
O professor colaborativo: como as novas tecnologias podem auxiliar na 
formação inicial de professores
Anelise Fonseca Dutra (UFOP)
 
Os desafios do uso das novas tecnologias: formação contínua de profes-
sores de inglês das FATECs
Darli Regina Paschoalini Vaccari (FATEC-SP)
Mariane Teixeira (FATEC IPIRANGA)
 
Formação de professores e novas tecnologias: relação teoria e prática
Janara Barbosa Baptista (UNESP)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala 311, 3º 
andar

O uso de jogos pedagógicos digitais como ferramentas de auxílio ao 
ensino-aprendizado de línguas
Abimael Maciel Marques (UECE)
Fernanda Rodrigues Ribeiro (UECE)
 
Jogos eletrônicos do tipo MMORPG como ferramenta na aprendizagem 
de língua estrangeira
Wilka Catarina da Silva Soares (UFRN)
Janaina Weissheimer (UFRN)
 
O uso da autonomia na aprendizagem de língua inglesa por meio de 
jogos eletrônicos
Antonio Eliseu Lemos Leal Sena (UESB)
Diógenes Cândido de Lima (UESB)
 
Aprender a aprender: uma experiência com o Glogster no curso de 
Letras
Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 202, 2º 
andar

O uso do tradutor eletrônico nas aulas de inglês instrumental
Adriana Riess Karnal (UNISINOS)
 
Using an on-line parallel corpora as a tool for teaching and learning 
English
Carlos Eduardo da Silva (UFSC)
Danielle Amanda Raimundo da Silva (UFSC)
 
Tradução intersemiótica de filmes brasileiros: construindo um corpus 
multimodal
Sinara de Oliveira Branco (UFCG)
 
Explicitation and technical aspects in fan-made and commercial subti-
tling for English-language horror movies in Brazil
Marcos Pereira Feitosa (UFSJ)
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COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS LÍNGUA – 08/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO/AUTOR

 
BU - Biblioteca 
Universitária: 
Auditório Elke 
Hering, 
1º andar

O mesmo vinho em novas garrafas? Usando o Moodle para ensinar e 
aprender inglês em um curso de Letras
William Mineo Tagata (ILEEL)
 
Emoções, novas linguagens, tecnologias e a língua inglesa: novos desa-
fios para antigas questões conceituais.
Rodrigo Camargo Aragão (UESC/IAT)
 
Engajamento de nativos digitais: uma investigação ecológica sobre estu-
dantes de língua inglesa
Valeska Virgínia Soares Souza (UFU)
Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
 
O impacto da tecnologia no ensino-aprendizagem de língua inglesa em 
escolas públicas do Paraná
Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR-FECILCAM)

CED - Centro de 
Ciências da Edu-
cação: Prédio A, 
Auditório, Térreo

The production of English word-final /i/ by Brazilian learners: a matter 
of time
Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert (UFPR)
 
O treinamento de percepção como ferramenta para a aquisição de pa-
drões acentuais
Andressa BrawermanAlbini (UTFPR)
 
Phonological context as a trigger of voicing change: a study on the pro-
duction of English /s/ and /z/ by Brazilians
Mayara Tsuchida Zanfra (UFSC)

Acoustic characteristics of the English vowels as produced by Brazilian 
learners of English: a case study
Adriana Silvia Marusso (UFOP)

Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Calêndula, 
2º andar 
 
 

A interdisciplinaridade no curso de Letras/Inglês: uma possibilidade
Eliana Márcia dos Santos Carvalho (PUCSP)
 
O ensino de língua inglesa em uma faculdade de TI: estudo de caso sobre 
interdisciplinaridade e autonomia no ensino superior
Carmem Lúcia Foltran (BANDTEC)
 
Letras/Inglês: perspectivas interdisciplinares para ensinar e aprender
Rogerio da Costa Neves (UERJ)
Eliana Márcia dos Santos Carvalho (PUCSP)
 
Matizes para o desenho de abordagem de ensino da língua estrangeira 
Inglês em cursos de nível médio integrados aos técnicos do Instituto Fed-
eral de Goiás, campus Jataí
Daniella de Souza Bezerra (IFG)
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Centro de Cul-
tura e Eventos: 
Sala Lantana, 
2º andar

Enfoque em leitura no ensino de inglês: PCN e letramento crítico
Rogerio Casanovas Tilio (UFRJ)
 
Leitura e multimodalidade: contribuição na compreensão de textos em 
meio eletrônico
Vania Soares Barbosa (UFPI)
 
Práticas de leitura e escrita em língua inglesa: relato de experiência na 
Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte
Lauro Wanderley Meller (UFRN)
 
Working memory capacity and attention to form and meaning in EFL 
reading
Cyntia Bailer (UFSC)

Centro de Cultura 
e eventos: Sala 
Azaleia, 
2º andar

TECLE (trajetórias: ensino, computador e línguas estrangeiras)
Eliane Carolina de Oliveira (UFG)
 
Letramento digital e formação continuada de professores de inglês como 
língua estrangeira
Livia Maria Ortega (UNESP)
 
O uso de novas tecnologias na formação inicial de docentes de Língua 
Inglesa
Maira Sueco Maegava Cordula (UFTM)
 
O papel do gênero digital fórum de discussão online na educação inicial 
de professores de língua inglesa
Lucas Moreira dos Anjos Santos (UEL)

Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Girassol, 
2º andar 
 

Professores-alunos de inglês da educação básica e suas representações 
acerca do letramento: algumas implicações para sua formação
Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM)
 
Sessão de visionamento: estímulo para reflexão na formação de profes-
sores de língua inglesa
Fernanda Costa Ribas (UFU)
 
A competência reflexiva dos Professores PDE de Língua Estrangeira 
Moderna (LEM) – Inglês
Sara Geane Kobelinski (UNICENTRO)
Raquel Cristina Mendes de Carvalho (UNICENTRO)

As crenças de professores PDE de LEM-Inglês: uma análise pela linguísti-
ca sistêmico-funcional
Caroline de Araújo Pupo Hagemeyer (UFSC)
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Centro de Cultura 
e Eventos: Sala 
Pitangueira, 
1º andar

Entre o querer e o fazer: experiências e agência de professores de inglês 
em sala de aula
Carolina Vianini Amaral Lima (UFMG)

A interface do uso de contos na educação de professores
Eliane Segati Rios Registro (UEL)
 
Pesquisa colaborativa: encontros e desencontros durante o processo de 
desenvolvimentoprofissional de uma professora de inglês
Luciane Guimarães de Paula (UFG)
 
De discente à docente: a busca dos alunos-professores pela prática ped-
agógica de ensino de inglês ideal
Michele Teixeira Passini (UPF)

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciências 
Humanas: 
Auditório, Térreo  
 

Recursos tecnológicos e ensino de Inglês. Duas propostas didáticas de 
produção linguística: vídeos e travel blogs
Ewerton Gleison Lopes Branco (UFPA)
 
O desempenho de alunos de inglês em prática repetida de tarefas de 
compreensão oral
Clarita Gonçalves de Camargo (UFPR)
Rosely Perez Xavier (UFSC)

Avaliação de proficiência oral de futuros professores de língua inglesa: 
considerações sobre a importância da competência lexical
Melissa Alves Baffi Bonvino (UNESP)
 
Construindo tarefas para produção e compreensão oral em inglês como 
LE em ambiente virtual
Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely (UFSC)
Donesca Cristina Puntel Xhafaj (UFSC)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Pré-
dio B, Auditório 
Henrique Fontes, 
Térreo 
 

O gênero digital blog: ferramenta pedagógica para o ensino de leitura em 
língua inglesa
Marcus de Souza Araújo (UFPA)
 
Leitura e compreensão textual em inglês: uma análise de crenças de alu-
nos
Annallena de Souza Guedes (UFAL)
 
Hiperleitura: estratégias de leitura do hipertexto em língua inglesa
Keyla Maria Frota Lemos (UERN)
 
Experiências de aprendizagem de inglês por meio de clássicos literários 
adaptados
Kaciana Fernandes Alonso (CEFET-MG)
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Centro de Cultura 
e Eventos: 
Sala Aroeira, 
1º andar

Aspectos culturais em The Dubliners: uma proposta para a aula de língua 
inglesa
Ana Graça Canan (UFRN)
 
Issues of cultural identity and language barriers for Brazilian immigrants 
in South Florida
Diógenes Cândido de Lima (UESB)
 
Diversidade cultural: um dos desafios para o ensino de línguas no século 
XXI
Maristela Pugsley Werner (UTFPR)
 
“O corpo fala”: aspectos não-verbais do inglês brasileiro e do inglês 
americano
Milene Mendes de Oliveira (UFMG)

Centro de Cultura 
e Eventos: 
Sala Goiabeira,
1º andar

Questões de pronúncia e inteligibilidade em contexto de Inglês como 
Língua Estrangeira
Marcelo Henrique Barbosa (PUCSP)
 
The production of word-initial /r/ by Brazilian learners of English and 
the issues of comprehensibility and intelligibility
Thaís Suzana Schadech (UFSC)

O uso do programa PRAAT para compreensão do “jeitinho brasileiro” de 
falar inglês
Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)
 
Pronúncia no contexto de inglês língua franca: inteligibilidade da fala de 
um japonês para ouvintes brasileiros
Neide Cesar Cruz (UFCG)

Centro de Cultura 
e Eventos: 
Sala Laranjeira, 
1º andar

Efeitos do bilinguismo precoce e tardio na memória de trabalho
Rossana Kramer (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)
 
Aquisição e processamento de verbos regulares e irregulares da língua 
inglesa como L1 e L2
Laura Mesquita Baltazar (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)
 
Os efeitos do insumo encharcado na aquisição dos sintagmas nominais
Flávia Catena (UFSC)
 
Ensino das resultativas: uma abordagem cognitiva
Maria Cristina Micelli Fonseca (UFC)
Erlândio dos Angelos Guerreiro (UFC)



43

Programação Geral 

BU - Biblioteca 
Universitária: 
Sala Laborin, 
Térreo

Reflexões a partir de experiências de ensino/aprendizagem de LE em 
ambiente mediado pelo computador (teletandem): contribuições para a 
formação inicial em curso de licenciatura
Marta Lúcia Cabrera Kfouri Kaneoya (UNESP)
 
Representação da tecnologia no discurso do professor em formação
Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa (UPE)
 
Formação docente e mediação estratégica
Adriana Kuerten Dellagnelo (UFSC)
 
Brazilian teachers of English in the United States: issues of identity
Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo (ASU)

Prédio da Reitoria: 
Auditório, Térreo

Mediações em interações colaborativas de aprendizagem de línguas no 
contexto teletandem
Maria do Rosário Gomes Lima da Silva (UNESP)

A escrita em inglês como sistema adaptativo complexo: uma abordagem 
colaborativa na aprendizagem de língua estrangeira por meio das TIC
Gisele Medina Nunes (UFPEL)
 
Feedback corretivo na escrita colaborativa em língua inglesa em meio 
digital
Milena Eich (UNISINOS)
 
Collaborative writing with Googledocs: noticing the gaps in L2 produc-
tion
Janaina Weissheimer  (UFRN)
Joara Martin Bergsleithner (UNB)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala 309, 
3º andar

Língua inglesa on-line: uma análise das narrativas dos diários de bordo 
em um ambiente de EAD
Heloisa Helou Doca (UNIMAR)
 
Experiências de aprendizagem em contexto digital: narrativas de estu-
dantes do projeto IngRede
Daniela Elisa Duarte Ferreira (UFMG)
 
Metáforas de aprendizagem: um olhar sobre narrativas multimídia de 
aprendizes de língua inglesa
Marina Morena dos Santos e Silva (UFMG)
 
Aprender inglês à distância é como voar: uma análise das metáforas de 
aprendizes universitários de inglês sobre aprendizagem online
Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG)
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CCE - Centro de 
Comunicação e Ex-
pressão: Prédio B, 
Sala 311, 3º andar

Life stories: childhood tales and the ownership of English
Marki Lyons (UFMT/CUR)
Delvânia Aparecida Góes dos Santos (UFMT)
 
Ensino de inglês para crianças na Internet: representação, identidade e 
poder
Maria de Fátima Silva Amarante (PUC-CAMPINAS)
 
Tradução e variação linguística em literatura infantojuvenil
Thais Helena Affonso Verdolini (UPM)
 
Inclusão para diversificação: um projeto de inclusão social realizado no 
Espaço Criança Esperança de Belo Horizonte
Rosana Silva do Espírito Santo (PUC MINAS)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 202, 
2º andar

A aprendizagem da produção escrita por meio de um fórum de dis-
cussão: uma experiência paralela à disciplina presencial em Altamira, PA
Breno de Campos Belém (UFPA)
Silvia Helena Benchimol Barros (UFPA)
 
Sequências narrativas e descritivas na produção escrita dos acadêmicos 
do curso de Letras da UTFPR: reflexões sobre práticas textuais em nível 
básico
Ana Valéria Bisetto Bork (UTFPR)
Miriam Sester Retorta (UTFPR)
 
Ensino da escrita em inglês com foco no desenvolvimento: mudança nas 
concepções de língua e escrita dos alunos
Cintia Lima de Oliveira Santos (USP)
 
Os efeitos do retorno na produção escrita em L2
Gizelia Maria da Silva Freitas (UFPA)

 

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS LITERATURA – 07/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO/AUTOR

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 201, 2º 
andar
 

Shakespeare na obra de Machado de Assis: números e reflexões
Adriana da Costa Teles (USP)
 
A construção do mito do heroi em Hamlet e Abril Despedaçado
Carlos André Araújo Menezes (UNLZ)
 
A resignificação de Próspera em A tempestade
Elinês de Albuquerque Vasconcelos e Oliveira (UFPB)
 
Para além do ‘Teatro da Inveja’: ‘Ricardo III’ e a Teoria Mimética
Régis Augustus Bars Closel (UNICAMP)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 227, 2º 
andar

Estrelando: o autor. A figura histórica do autor no cinema
Ana Iris Marques Ramgrab (UFRGS) 

5X Favela – Agora por nós mesmos: a portrayal of the favela that goes be-
yond poverty and violence
Caroline Roberto (UFSC)
 
In and out: a study on Mississippi Burning and Deacons for Defense under 
a perspective of ‘race’ and gender
Sandra Mina Takakura (UEPA)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 228, 2º 
andar

Blogging revolution in the age of technology
Anderson Borges (UFMG)
 
O uso de recursos da Internet na pesquisa acadêmica em literatura e 
tradução: o caso Thomas Hardy
Carolina Geaquinto Paganine (UFSC)
 
Letramento digital na aprendizagem de leitura dos textos literários em 
língua inglesa
Cláudia Maria Ceneviva Nigro (IBILCE)
 
Novas tecnologias, velhos problemas
Daniel Puglia (USP)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 236, 2º 
andar

Translation and disobedience: passing a story on in four interlingual 
versions of Morrison’s Beloved
José Endoença Martins (UFSC)
 
Charles Dickens nos quadrinhos traduzidos
Nilce Maria Pereira (CITRAT/USP)
 
Dickens’s works in Brazil, a project
Ricardo Maria dos Santos (UNESP)
 
Sartor Resartus como discurso transcultural e as implicações dessa lei-
tura para a tradução brasileira do livro de Thomas Carlyle
Ana Helena Barbosa Bezerra de Souza (UFSC)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, 
Sala 250, 2º andar

Imaginação, memória e história: A Mercy e o surgimento da escravidão 
nos Estados Unidos
Vivian Nickel (UFRGS)
 
Fictional truths: historiographic metafiction and gender in contempo-
rary English literature
Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB)
 
Janice Woods Windle’s narratorial allusion to technology in True Wom-
en: feminism, historiographic metafiction and magic realism in a dia-
logue between the narrator and the character-writer
Heleno Álvares Bezerra Júnior (USS/UERJ)
 
Memories of a lost generation: aspectos historico-literários em The 
Great Gatsby, de Scott Fitzgerald
Mariana Rocha Santos Costa (UFBA)

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciên-
cias Humanas: 
Mini-auditório, 2º 
andar

Sujeitos diaspóricos e negociações identitárias: o entre-lugar em Brazil-
Maru, de Karen Tei Yamashita
Marta Matsue Yamamoto Otenio (UNESP)
 
Identitary negotiations through language in Julia Alvarez’ How the Gar-
cía Girls Lost their Accents and ¡Yo!
Estevão Carvalho Batista (UFMG)
 
Salman Rushdie’s Hamlets on the paper holodeck: towards a re-territo-
rialization of literature
Guilherme Augusto dos Santos Póvoa (UFJF)
 
A luz que brota: representação dos despertares de Edna Pontellier no 
romance The awakening e no filme Grand Isle
José Vilian Mangueira (UERN)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Hassis, 
Térreo

Triângulos amorosos e o reverso da normalidade feminina nos contos 
“Family” e “The Faithful Husband” de Evelyn Lau
André Pereira Feitosa (UFMG)
 
Irony and the status of the Australian hero in True History of the Kelly 
Gang, by Peter Carey
Déborah Scheidt (UEPG)
 
A estética da imobilidade de Nuruddin Farah
Divanize Carbonieri (UFMT)
 
Control, discipline and subjection in George Lamming’s In The Castle of 
My Skin
Renata Lucena Dalmaso (UFSC)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Drum-
mond, Térreo

The poet painter and the painter poet: a study on William Wordsworth’s 
Lyrical Ballads and the painters of his time
Ivan Marcos Ribeiro (UFU)
 
Ink on paper canvas: the visual effect in George Eliot’s Romola
Jaqueline Bohn Donada (IFRS)
 
Um passeio pelas artes na obra de Virginia Woolf
Neurivaldo Campos Pedroso Junior (UEMS)
 
A técnica na arte: algumas reflexões a partir de Blake e Heidegger
Alcides Cardoso Dos Santos (UNESP)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Machado 
de Assis, 4º andar

Literature and technology: a cyber reading of Karen Joy Fowler’s novel 
Wit’s End
Luciane Oliveira Müller (UFRGS)
 
Technology as Tradition in Anne Enright’s short stories
Caroline Moreira Eufrausino (USP)
 
What’s left of writing: reflections on Atwood’s Oryx and Crake
Melissa Cristina Silva de Sá (UFMG)
 
The animalized man in a technological era: a reading of Eugene 
O’Neill’s The Hairy Ape
Renata Pires de Souza (UFRGS)

BU - Biblioteca 
Universitária: 
Auditório Elke 
Hering, 1º andar

As letras lusitanas e as armas da Pérfida Álbion: o anti-britanismo na 
cultura portuguesa (1750-1890)
Luiz Eduardo Oliveira (UFS)
 
“Remendo novo em pano velho”: a mesma história, outra história, em 
releituras de contos de fadas de Angela Carter, A. S. Byatt e Margaret 
Atwood
Maria Cristina Martins (UFU)
 
Tecnicidades para a elaboração da tensão no poema
Valéria Jacó Monteiro (FATEC SCS)
 
A ironia de Roald Dahl na tradução para o português
José Carlos Aissa (UNIOESTE)
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COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS LITERATURA– 08/MAIO – 14:00h-16:00h

SALA TÍTULO/AUTOR

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão:  Pré-
dio A, Sala 201, 2º 
andar

Tuitando Shakespeare: dois projetos inovadores
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)
 
Shakespeare 2.0: the bard remixed for the new media age
Fabiane Lazzaris (UNIPAMPA)
 
Do fólio ao hyperlink: intertextualidade, intermidialidade e recepção em 
Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare
Paraguassu de Fátima Rocha (UNIANDRADE)
 
Shakespeare intercultural: a tradição afro-brasileira no musical Otelo da 
Mangueira
Célia Arns de Miranda (UFPR)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 227, 2º 
andar

Que faz um filme dentro de outro: um estudo das estruturas em abismo 
em Desejo e Reparação
Lucia Fatima Fernandes Nobre (UFPB)
 
Sex, Films and... May 68? An investigation on historical representation 
in Gilbert Adair’s The Holy Innocents
Marcia Tiemy Morita Kawamoto (UFSC)
 
Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet): mais uma adaptação de 
Shakespeare?
Sirlei Santos Dudalski (UFV)
 
Gnomeo and Juliet: filmic transposition
Solange Viaro Padilha (FARESC)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 228, 2º 
andar

O ensino da literatura e as novas tecnologias
Vera Lima Ceccon (UFRJ)
 
Voyage around my twenty-first century room
Anderson Bastos Martins (UFSJ)

American projects: where literature and technology intersect
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (UFLA)
 
Subverting traditional identities through technology in Hugo Hamil-
ton’s memoirs
Patricia de Aquino Prudente (USP)
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 236, 2º 
andar

A falha do Bildungsroman em Mrs. Dalloway: um estudo do personagem 
Septimus Smith
Juliana Pimenta Attie (UNESP)
 
A androginia da mente em Katherine Mansfield
Letícia de Souza Gonçalves (UNESP)
 
“She’s too expensive to waste”: depictions of black female experience in 
African diaspora
Maristela Campos (CA-UFSC)
 
Homeless women in the attic: on Jane and Antoinette
Raíssa Raquel Santos de Aquino (UFMG)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 250, 2º 
andar

Irish drama in a “fluid situation:” performative intervention and theatri-
cal posing in the inceptions of the Abbey Theatre and of Field Day
Maria Rita Drumond Viana (USP)
 
A kaleidoscopic portrayal of Roger Casement in the radio play Cries 
from Casement as his Bones are Brought to Dublin, by David Rudkin
Mariana Bolfarine (USP)
 
Paradoxes of the imaginary in John Patrick Shanley’s Doubt, a Parable
Valter Henrique Fritsch (UFRGS)
 
The end of the world... again: apocalyptic visions on the London stage
Peter James Harris (UNESP/IBILCE)

CFH - Centro de 
Filosofia e Ciên-
cias Humanas: 
Mini-auditório, 2º 
andar

The changing roles of author and tool in Joyce’s Afternoon, a story
Cláudio Augusto Carvalho Moura (UFPI)
 
Shamanic represenations in Nietzsche and Lorca
Marcel de Lima Santos (UFMG)
 
The narrator’s discourse in The Gathering, by Anne Enright
Rejane de Souza Ferreira (UFT/UFG)
 
Psique Zenóbia e Thingum Bob: dois personagens poeanos em busca da 
criação critico/literária
Ana Maria Zanoni da Silva (UEMG)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Hassis, 
Térreo

Elliott Templeton: a dexterous construction at The Razor’s Edge
Hélio Dias Furtado (UFRN)
 
Jogos de fronteiras no conto “The Outing”, de Evelyn Lau
Carlos Henrique Bento (IFMG)
 
Atwood e Homero em confronto: a trajetória de Penélope em A Odisséia 
e Penelopiad
Maria do Socorro Baptista Barbosa (UESPI)
 
“Manar de ...”: reconfigurações do conceito de lar no conto “Manar of 
Hama” de Mohja Kahf
Priscila Campolina de Sá Campello (PUC MINAS) 49
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CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Drum-
mond, Térreo

Dissent, the political uncanny and the postmodern Gothic in Clanash 
Farjeon’s The Vampires of 9/11
Eduardo Marks de Marques (UFPEL)
 
A premonição de Fukuyama: o gótico e a vitória do capitalismo
Charles Albuquerque Ponte (UERN)
José Carlos Felix (UNEB)
 
The revival of mythical structures and Gothicism in Pride and Prejudice 
and the Zombies
Mail Marques de Azevedo (UNIANDRADE)
 
Screening Jane Austen’s Northanger Abbey: adaptation as (mis)interpreta-
tion
Genilda Azerêdo (UFPB)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
B, Sala Machado 
de Assis, 4º andar 

A produção de outras realidades a partir da revisão do conceito de ciên-
cia em Body of Glass, de Marge Piercy
Nayara Macena Gomes (UFPE)
 
Harry Potter (?!)
Marcia Regina Becker (UTFPR)
 
Jane Austen still misunderstood: fan fiction perspectives
Carla Alexandra Ferreira (UFSCAR)

CCE - Centro de 
Comunicação e 
Expressão: Prédio 
A, Sala 238, 2º 
andar

“Help Yourself”: the role of culinary in The Inheritance of Loss by Kiran 
Desai
Gracia Regina Gonçalves (UFV)
 
“Who killed John Lee?”: ghetto narratives, the voice of the marginals in 
Gil Scott-Heron’s The Vulture
Matias Corbett Garcez (UFSC)
 
Dionne Brand’s “Poem III” from Inventory and its relation with the me-
dia
Gabriela Eltz Brum (UFSC)



51

Caderno de Resumos - Título dos Pôsteres 

Títulos dos Pôsteres

Em ordem alfabética de primeiro nome do/a primeiro/a autor/a

SESSÃO DE PÔSTERES I  – 07/MAIO – 16:00h-16:30h

Centro de Cultura e Eventos - Hall - 1º andar

LÍNGUA

Formas de compreender as diferenças de aprendizagem: o olhar do aluno
Ana Paula de Melo Juiz (UFG/CAJ)
Neuda Alves do Lago (UFG)

Breve histórico sobre abordagem, método e metodologia: repensando conceitos teóricos bási-
cos para o ensino de inglês como língua estrangeira
Anna Luisa Lopes Alves (UNESP)

Investigação sobre as concepções e práticas de linguagem e ensino de professores de inglês 
do ensino fundamental da rede pública municipal de Arapiraca, AL
Aymê Fernanda de Oliveira Silva (UNEAL)
Leane Mayara da Silva Santos (UNEAL)

Speaking in an extension course: a case study
Bárbara Cotta Padula (UFV)

PortuguesePage.com: using an on-line publishing platform as a tool for teaching Portuguese 
through English
Danielle Amanda Raimundo da Silva (UFSC)
Carlos Eduardo da Silva (UFSC)

O gênero “autobiografia”: uma experiência na produção de vídeos em sala
Denize Dinamarque da Silva (UFV)

Teaching English in the United States: a personal account
Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo (ASU)

A importância da inserção de músicas no ensino-aprendizagem de língua inglesa
Erivaldo Dos Santos Belarmino (UNEAL)

O uso do foco atencional para ensino das resultativas do inglês
Erlândio dos Angelos Guerreiro (UFC)

O livro didático de língua inglesa do PNLD 2011 e os novos letramentos no ensino público 
de Aracaju, SE: primeiras impressões de um estudante-observador
Fábio Barros Silva (UFS)

Experimentando formas alternativas de avaliar
Flávia Marina Moreira Ferreira (UFV)

Student-teachers’ perceptions of English as a Lingua Franca and its influences in times of 
globalization
Halessa Fabiane Regis (UFSC)
Gloria Gil (UFSC)

Implicações sobre o uso do e-board em sala de aula a partir da ótica do professor de ESL
João Alexandre Ferreira Ramos (UFPI)
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Perception and production of English high front vowels by native speakers of European 
Portuguese
Letícia Piske Soares (UCPEL)

“Professor é pesquisador e estuda sempre”: algumas crenças de uma acadêmica em fase 
inicial do curso de Letras (Inglês)
Lília Cabral de Lima (UFG)
Tatiana Diello Borges (UFG/CAJ)

Do L2 English dativized ditransitives prime equivalent structures in L1 Portuguese?
Mara Passos Guimarães (UFMG)
Victor Hugo Medina Soares (UFMG)

Letramento crítico e formação continuada: questionamentos de professores de inglês da rede 
pública em Sergipe sobre suas práticas docentes
Márcia Viana Torres (UFS)

Os jogos virtuais como recurso de ensino e aprendizagem de língua inglesa
Nibbya Karlla Pereira de Albuquerque (UNEAL)
Daniel Araújo Silva (UNEAL)

LITERATURA

O olhar da estrangeira: P. K. Page e o Brasil ao final dos anos 50 do século XX
Alexandra Mury Martins Farias (UESPI)

Literatura anglófona na era do ciberespaço: uma pesquisa em andamento
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)

The relevance of the appendix in George Orwell’s novel 1984
Andréa Rodrigues Rebonato (UTFPR)
 

SESSÃO DE PÔSTERES II  – 08/MAIO – 16:00h-16:30h

Centro de Cultura e Eventos - Hall - 1º andar

LÍNGUA

O ensino de língua inglesa como prática de cidadania e conscientização
Andre Luiz Pereira Carvalho (UFPA)

Algumas considerações sobre os conceitos de competência comunicativa e proficiência oral 
na formação de professores de Inglês
Carla Guimarães Zanineti (UNESP)

A representação do gênero feminino nos livros didáticos de língua Inglesa
Fernanda de Cássia Brigolla (UEPG)

A monitoria acadêmica como interface entre ensino e pesquisa: o uso da tecnologia como fer-
ramenta para o desenvolvimento da autonomia dos aprendizes
Graziele Madalena Pereira Burmann (UNIOESTE)
Isis Ribeiro Berger (UFSC)

Resultativas no inglês: uma estrutura gramatical ou lexical na mente do aprendiz de inglês-
L2, falante do PB?
Juliana Domingues Diniz (UFC)
Maria Cristina Micelli Fonseca (UFC)
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Language advising: positive actions for fostering autonomy, motivation and learning strate-
gies – a case study
Kamila Santos Santana (UFPA)

Inclusão para diversificação: língua inglesa para a copa de 2014
Keli Luciene Pinto Rocha (PUC MINAS)
Bárbara Aun Deslandes (PUC MINAS)

O ensino de inglês e a Internet: o uso de tecnologias em sala de aula durante o Estágio Su-
pervisionado II
Leonardo da Silva (UFSC)
Priscila Fabiane Farias (UFSC)

Ensino e aprendizado de Língua Inglesa como L2 através de videogames não didáticos
Marlon Sergio Felippe Campos (UTFPR)
Karoline Schulze de Oliveira (UTFPR)

O ensino de inglês como língua estrangeira no contexto colaborativo e a formação crítica do 
professor
Marrine Oliveira Sousa (UFG)
Neuda Alves do Lago (UFG)

Aprendizado de alunos surdos nas aulas de inglês: um desafio para a escola pública
Mônica Ferreira dos Santos (UNEAL)

A relevância do conhecimento estrutural de língua materna para o aprendizado de língua 
estrangeira: as concepções dos alunos
Leandro Leal Rocha de Oliveira (UFG)

A produção de ritmo em pronúncia de língua inglesa por falantes brasileiros: um estudo 
comparativo
Pamela Zibe Manosso (UTFPR)

Alternativas para o desenvolvimento do letramento em língua inglesa: parceria UNEAL/
escola pública
Patrícia Carla da Silva (UNEAL)
José Sérgio Farias Sobral (UNEAL)

Representações dos atores educacionais no discurso veiculado em blogs sobre Ensino de 
Inglês para Crianças
Patrícia Oraggio (PUC-CAMPINAS)

English for Specific Purposes: Law Enforcement
Renata Morales Diaz (UTFPR)
Robinson Luis Kremer (UTFPR)

O processo de ensino e aprendizagem de inglês revelado pelas narrativas dos aprendizes
Tássia Lutiana Severo Pires (UNISINOS)

A formação inicial de professores de língua inglesa: reflexões sobre o PIBID
Thaisa de Andrade Jamoussi (UEPG)

LITERATURA

A violência e suas faces na ótica cinematográfica e social: análise e comparação do contexto 
sociocultural da época e sua contemporaneidade, examinadas por conceitos sociológicos
Matheus Batista Massias (UEPA)
Cleiton Clésio Pereira de Oliveira (UEPA)
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The uncanny in Mary Shelley’s Frankenstein: a case of Doppelgänger
Reginaldo Francisco Santos Dudalski (UFV)

Estilometria: característica pós-moderna da obra de Thomas Pynchon
Shisleny Machado Lopes (UFPI)

Alice in the matrix: a comparative analysis of Alice’s Adventure in Wonderland and The Matrix
Said Amim Smith Moraes (UEPA)
Eloísa Dall’Bello (UEPA)

SESSÃO DE PÔSTERES III  – 09/MAIO – 16:00h-16:30h

Centro de Cultura e Eventos - Hall - 1º andar

LÍNGUA

Literatura em LE e afetividade: as impressões do aprendiz iniciante em foco
Daiane Duarte Santos (UFG)

Jogos digitais educacionais para ensino de inglês para crianças: questões de representação e 
identidade
Hellen Caroline de Castro Ishida (PUC-CAMPINAS)

Em que medida o livro didático de língua inglesa contempla as práticas sociais de letramen-
to?
Jonatha Rodrigues da Silva (UNEAL)
Grecion Silva Ferreira (UNEAL)

Aprendizagem de língua inglesa por meio de e-mails: as impressões de alunos acerca das 
tecnologias de informação
Maressa Lago (UFG)

Multiletramentos no ensino de língua inglesa: o papel da multimodalidade no livro didático
Nathalia Rodrigues Catto (UFSM)

Production of English front vowels by Portuguese/German bilinguals
Pedro Soares Gomes e Silva de Souza (UCPEL)
Andreia Schurt Rauber (UCPEL)

Um estudo sobre os equívocos causados pelo uso inadequado dos conectores argumentati-
vos em redações
Rafaela Gonçalves (UFG)

Análise do livro didático de língua inglesa: uma questão de inclusão
Raquel Vieira (UEPG)

Atividades com vídeo: uma experiência de ensino de inglês com crianças de anos iniciais
Geani Vieira João Pereira (UFSC)
Rosely Perez Xavier (UFSC)

O perfil do professor auto-reflexivo quanto a sua prática de ensino no Centro de Ensino de 
Línguas Estrangeiras (CELE-UNEAL)
Rosilene Oliveira Torres (UNEAL)

Top English
Valderes Rodrigo da Silva (UFG)
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O processo colaborativo e a aprendizagem de inglês por alunos universitários
Vanessa Logue Dias (UNISINOS)

Ensino de resultativas e o parâmetro da composição
Vanessa Silva Almeida (UFC)

A (não) originalidade das atividades acadêmicas no reino do Google
Vania Soares Barbosa (UFPI)

Lidando com a língua inglesa à sua própria maneira: estratégias de aprendizagem de alunos 
de língua inglesa
Vitalino Garcia Oliveira (UFG)

A música como ferramenta de aprendizagem para novos vocábulos e expressões em língua 
inglesa
Wellingta Carla Nascimento Barros (UNEAL)
Gêrlan Cardoso da Silva (UNEAL)

Negociação e correção durante aprendizagem de língua inglesa em tarefas colaborativas
Gislaine Müller (UNISINOS)

LITERATURA

Obasan: uma viagem pelas memórias de Joy Kogawa
Tarcísio Silva Chagas (UESPI)
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CONFERÊNCIAS

06/05 – Domingo – 19:30h-20:30h

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Literature and literacy in the age of transnationalism
Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG)

The increasing permeability of national frontiers, the consistent development of new 
technologies and means of communication, and the unrelenting mobility of subjects in our 
contemporary transnational world have paved the way for the constitution of cultures in 
transit worldwide in a constant movement of dislocation and relocation. The transnational 
flow of subjects beyond delineated borders, frontiers and spaces has also served to interrogate 
the belief in a fixed and univocal concept of a nation, in a centralized national and individual 
identity and in an abiding notion of cultural authenticity – beliefs that have been central to 
the establishment of a national literary tradition in a quite recent past. As complex and multi-
layered phenomena, global movements have informed not only the transnational flow of 
capital and technology, but also that of peoples in social spaces and contact zones in which 
cultures meet, but also very often clash (Pratt).

In this provocative and challenging scenario, contemporary writers and critics have 
assumed a crucial role in responding to globalizing initiatives by opening new venues 
and alternative models that foster productive and insightful dialogues, often unfolding an 
innovative and critical pedagogical praxis in tune with what Spivak terms “transnational 
literacy.” Such a possibility of critical literacy promotes the decisive practice of learning to 
“think otherwise,” to produce theory in other unpredictable spaces and to educate ourselves 
and others in a “literary habit of reading the world,” thus problematizing the role of power in 
the production of knowledge. It is precisely this possibility of a transnational literacy as a form 
of critical reading that interests me and that I would like to explore in contemporary literary 
texts, viewing difference as a central concept, but also being aware of the dangers of assuming 
a misguided position fraught with notions of essentialism and cultural relativism. I venture to 
consider possible and alternative literary ways of reading and translating the world in which 
different positionings might be compared and contrasted.

I propose to discuss the role of contemporary literature in the context of the changes and 
challenges of the 21st century, especially with the advent of what critics have termed post-
nationalism, transnationalism or translocalism, and with the emergence of transdisciplinary 
movements and of new technologies, bringing to the fore new and hybrid discursive and literary 
voices. If literature is the possibility of learning about ourselves and the other (Compagnon), 
and if contemporaneity forces us to face the untimely uncertainty of the future (Agamben), to 
ponder about literary texts at this moment in time presupposes a sustained reflection about the 
role of literature and our position as critical readers.

07/05 – Segunda-feira – 10:45h-12:00h

English language teaching and learning in the age of technology
Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (UFMG)
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The interconnectedness of digital technologies has created new contexts for language 
learning, and  new labels have emerged for teaching and learning in the digital context: 
Computer Assisted Learning; Web-based Learning; Online Learning; Distance Learning; 
E-Learning; Tandem Learning; MOOCs (Massive Open Online Courses); M-learning (Mobile 
Learning), etc. In this talk, I will present some experiences in the use of technology for the 
teaching of English in varied learning environments, such as MOOC and Mobile Learning. I 
will also discuss some of the challenges encountered when working in digital environments, 
one of which is ‘collaboration’. Although we would expect students to engage in collaborative 
practices, when using wikis, for example, some data show that old practices in the form of 
patch work still prevail. Another challenge has to do with the attempt to use fewer teacher 
centered course designs and to mitigate students’ resistance in engaging themselves in student-
centered activities. In spite of these problems, it seems that technology, by means of different 
digital tools, has been gradually incorporated into different kinds of learning contexts: from 
face-to-face to blended or online learning. Students themselves are also taking advantage of a 
range of free tools to develop their language skills. It is my intention to close this presentation 
by showing some of those tools.

The global traffick of life writing: gender, media, and transnational circuits 
Sidonie Smith (University of Michigan)

This talk will explore several modes of life writing traveling the globe in formal, 
technological, and geopolitical circuits today. It engages the following questions: How do 
people from diverse locations around the globe narrate lives now? Where, in what kind of 
archives, do they find the fragments of experiential history through which to compose lives? 
How do genres of life writing project individual and collective pasts, forge identities, recover 
occluded histories, and make claims on the world? How do different media constitute, enable, 
constrain, adapt, and project these life stories? What are the routes of production, circulation, 
and reception of life writing, the routes of claims and emotions and injunctions to read and 
act? And what kinds of gendered subjects does this life writing put in play?

08/05 – Terça-feira – 10:45h-12:00h 

SLA theories and CALL: implications for learners and teachers at a close and far 
distance
Trude Heift (Simon Fraser University)

In this talk, I will focus on cognitive, psycholinguistic and sociocultural approaches 
to second language acquisition (SLA) and discuss their relationship to computer-assisted 
language learning (CALL). Moreover, and by drawing on the theoretical underpinnings 
and constructs of these SLA approaches, I will provide supporting research and examples of 
computer applications that have been successfully designed and implemented into hybrid 
and/or distance learning environments. Finally, I will discuss pedagogical implications of 
these technologies by highlighting some of the training that is required for both learners and 
teachers to benefit from these newer learning environments.

Technology and the archive: researching poetry manuscripts in the digital age
Arthur Marotti (Wayne State University)

This paper will discuss the impact of two digital technological resources on research 
on unique manuscript poetical collections surviving from 16th and 17thcentury England—
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digitized manuscripts and online first-line indexes and catalogues. Twenty-five years 
ago, researchers either had to use available, monochrome microfilm copies of manuscript 
documents or to undertake expensive research trips to various archives such as The British 
Library, Oxford’s Bodleian Library, or the Folger Shakespeare Library in Washington, DC, to 
examine these artifacts first-hand. While it is still important to examine these original objects 
in person to get information about the size, quiring, bindings, paper watermarks, and other 
historically relevant material features, the digitization of these manuscripts (either by the 
archives themselves or by researchers allowed to do their own digital photographs) has made 
it possible for scholars to see color images of manuscripts that are able to be magnified and 
visually enhanced, in some cases offering better visual data than one receives by the naked 
eye (with or with the use of a magnifying glass). I shall offer several examples of digitized 
manuscripts, including texts from the Beinecke Library Yale and from Cambridge University’s 
digital “Scriptorium,” the latter a project that is making available (free) online images of 
various manuscripts from Cambridge and from other repositories. The second digital resource 
I wish to discuss is the Folger Shakespeare Library’s Union First Line Index of English Verse 
(13th-19th centuries). This constantly expanding online database includes manuscript poetry 
from The British Library, the Bodleian Library, Harvard’s Houghton Library, Yale’s Beinecke 
Library, the Huntington Library (California), and Leeds University’s Brotherton Collection, as 
well as an expanding body of information about manuscripts from the Rosenbach Museum and 
Library, Cambridge University Library, and other collections. It also has been incorporating 
poetical texts found in the printed books and pamphlets from the period 1450-1700. Poems can 
be searched by first-line and library shelf-mark and usually also by last-line, author, and title 
(if any), as well as by keyword. It is possible to use this resource to see the full poetical contents 
of the various manuscripts included in the database. The other major online resource is Peter 
Beal’sCatalogue of English Literary Manuscripts, which lists every known manuscript copy 
of poems by a long list of major and minor authors from the early modern period. While its 
database is more complete than the Folger Union Index for the authors it includes, it does not 
include the anonymous pieces or those by minor authors outside its purview that are found 
in the Folger Index. I shall offer some examples of a largely unknown body of verse whose 
uniqueness or rareness can be confirmed by the Folger Index. Since many manuscripts from the 
period have between 10% and 25% of their contents as poetry of this kind, using technological 
resources such as the Folger Index allows us to discover a broader field of writing from the 
period, one which offers cultural and social-historical information about the age and expands 
our sense of a complex literary history.

08/05 – Terça-feira – 13:30h-14:00h 

Programa Fulbright-CAPES de Assistente de Ensino de Língua Inglesa para projetos 
institucionais 
Patrícia de Domênico R. Grijó (Coordenadora de Programas, Comissão Fulbright)

O Programa Fulbright-CAPES de Assistente de Ensino de Língua Inglesa para Projetos 
Institucionais busca contribuir para a elevação da qualidade dos cursos de bacharelado e/ou 
licenciatura em Letras/Língua Inglesa, na perspectiva de valorizar a formação e a relevância 
social dos profissionais do magistério da educação básica. O Programa oferece oportunidade 
para que Instituições Públicas de Ensino Superior com cursos de bacharelado e licenciatura 
em Letras/Língua Inglesa recebam um bolsista Fulbright, cidadão norte-americano e falante 
nativo de inglês para atuar como assistente de ensino de língua inglesa. Nesta apresentação  
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falaremos sobre as regras do programa, sua duração, o perfil dos participantes e como se 
candidatar.

09/05 – Quarta-feira – 10:45h-12:00h

How do university students write in English around the world? A corpus linguistic 
perspective
Tony Berber Sardinha (PUC-SP)

Every day, large numbers of people speak and write in English every day, regardless 
of whether they are native speakers or not. One of the largest groups across English speakers 
is students of English as a foreign language, and it is estimated that over one billion people 
learn English worldwide. As teachers of English know too well, there is a wide range of 
variation in the way students of English write compositions. Even though at the micro-level 
of classroom teaching teachers experience variation first-hand, it is hard to have a similar 
experience at a more macroscopic level, say by comparing students from different countries 
or whose mother tongues are different. Fortunately, Corpus Linguistics provides both tools 
and techniques that enable us to approach variation at a macro-level and to determine the 
underlying parameters of variation. In this talk, I address issues related to variation in learner 
writing in English from a corpus linguistic perspective*. More specifically, I look at how 
students from 17 different national backgrounds write argumentative essays, drawn from 
the International Corpus of Learner English (ICLE), which includes the following varieties: 
European (Bulgaria, Czech, Finland, France, Germany, Italian, Netherlands, Norwegian, 
Poland, Russia, Spain, Sweden), Asian (China, Japan), Middle East (Turkey), African 
(Tswana speakers), and South American (Brazil). This large corpus of 4+ million words and 
over 6 thousand texts was automatically annotated for a range of linguistic features and 
then analyzed using a framework known as Multi-Dimensional Analysis, which aims at 
identifying the underlying communicative parameters of variation across texts. Firstly, the 
compositions were mapped onto the dimensions for native speaker English (based on Biber, 
1988), to see how student writing fits within the distribution of registers written and spoken 
by native speakers. Results showed student argumentative writing to be mostly involved, 
informational, non-narrative, explicit, persuasive and abstract. There was variation across 
national backgrounds on each of these dimensions, in ways that were not easily predicted 
ahead of time. For example, Japanese writers tended to be more ‘involved’ (interacting 
with the reader), whereas the Chinese tended to be more informational (distancing from 
the reader while presenting facts and figures), and Brazilians half-way between these two 
poles. But when essays were not compared to the native speaker dimensions, but with each 
other thus enabling the extraction of learner writing dimensions, the analysis gave rise to 
three different dimensiond, namely involvement/factual exposition, hypothetical/narrative 
account, overt/covert argumentation. Again, there was wide variation across the different 
countries for each of these dimensions. Finally, based on the most typical characteristics 
of each text on these dimensions, a set of national styles was proposed, which includes 
the following: Brazilians: narrative style; Chinese / German / Japanese: factual; Dutch / 
Norwegian / Russian: involved, to mention just a few. Results call into question some long-
standing beliefs about how different nationalities write in English. In the talk, examples will 
be given, and implications to university writing will be discussed.

*This talk reports joint work with Denise Delega.
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Literature, nature, citizenship, and global flows: of transnational and transcultural 
crossroads
Roland Gerhard Mike Walter (UFPE)

In taking as a starting point a discussion of the term post/transnationality, the keynote 
speech transits between texts and ideas problematizing the relation between individual 
and collective identity and the role of literature in the constitution of citizenship within the 
framework of global electronic media and migration fluxes.

Its hypothesis is twofold. First, globalization produces a consumerism where local 
differences are effaced and an ethics that recognizes and valorizes the right to be culturally 
different. This tension between cultural homogenization and cultural heterogenization has to 
be seen in connection with the tension between belonging to a national place and being mobile 
in transnational space. Thus, at the heart of this double constraint of the structures of capital 
worlding and cultural belonging the aporia seems to lie precisely in the necessity humanity faces, 
and the impossibility it struggles against, of collectively imagining a new form of citizenship, 
a new image of the relation between rooted and routed membership in a community; that is, 
between a national and a transnational, diasporic identity. Second, if words render the world 
a recognizable space composed of home places, that is, if the power of words resides in the 
fact that words through memory recuperate a world of references that (re)constitutes identity 
in a historical process, then it is through words in literature that visions and alter-visions of 
citizenship are traced, or rather culturally translated.  Thus, it is in literary representation that 
possibilities of cultural transformation reside since it reveals the fissures of cultural fusions 
(and vice versa); that which does not make sense because of its incommensurability and/or 
contradictory complementarity. In this sense, the signification of literature resides in its art of 
interruption.  In other words, literary narration is less an arrival than a perpetual departure; 
a journey that renders previous understanding and comprehensionunheimlich. The home of 
literature, then, is the possibility of new utopias through the articulation of different worldings: 
diverse knowledges, worldviews, forms of relationship, etc. In this sense, literature constitutes 
a crossroads where subjectivities and identities are formed and performed.

The following questions and issues link the two hypotheses: How does identity and 
citizenship figure in the digital age of cybernations and netizens? What is the relation between 
the virtual spaces of computer and media networks and forms and practices of ethnicity that 
are emerging from transnational ethnoscapes or flows of displaced peoples and workforces 
across national boundaries? If the conditions of globalization are not only capitalism and 
imperialism, but the link between human beings, the machine and the environment, then it 
is necessary to take into account the cultural construction of the human-machine/ human-
nature interface and, as literary critics and cultural workers, to ask how literary representation 
renders this interface. In other words, how does literature translate and negotiate the disruptive 
in-between zone of inter- and intracultural disjunctures and conjunctures—the place where 
diverse histories, customs, values, beliefs and cognitive systems are contested and interwoven 
—as inhabited place, that is, as affective geography? What are the theoretical tools to map and 
measure this inhabited contact zone? In the process of giving tentative and partial answers, 
the keynote speech will elaborate a link between thepolitical unconscious, the cultural 
unconscious and the ecological unconsciousof the human-machine/ human-nature interface 
that surfaces in international multi-ethnic writing; a transwriting that, in the face of natural 
catastrophes, instantiates a decolonizing attitude towards nature in that it searches for new 
forms of cohabitation involving the entire biota.
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09/05 – Quarta-feira – 16:30h-18:00h

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

Forensic Linguistics in the age of technology
Malcolm Coulthard (Aston University)

Forensic Linsguists work in three distinct but linked areas: the Language of the Law; 
the Language of the Legal Process; and Language as Evidence. While much of the work is 
descriptive, in recent years Forensic Linguists have become growingly involved in what can 
usefully be seen as a branch of CDA – as Caldas-Coulthard (1996) observed, “Critical discourse 
analysis is essentially political in intent with its practitioners acting on the world in order to 
transform it.” That is exactly what some forensic linguists are doing, setting out to change 
the linguistic encoding of legal-lay communication and, as I hope to illustrate in this plenary 
address, they are growingly using technological advances to do so.

Within the Language of the Law linguists not only describe the characteristics of the 
specialized language(s) used, but also concern themselves with how such specialized language 
can impede communication between legal professionals and lay addressees.  Linguists have 
acted in court cases as expert witnesses for plaintiffs claiming they have been prejudiced by 
incomprehensible text in contracts, product warnings and official letters and they have drawn 
on corpus evidence to do so.

In the Language of the Legal Process linguists are researching the nature of professional-
lay interaction from calls to the emergency services, through arrest, police interrogation 
and lawyer consultation to all the stages of the trial itself. Again description often leads to 
intervention: to suggestions for improving the recording of pre-trial evidence collected 
from crime suspects and witnesses and the subsequent court interaction to proposals for 
technologically improved ways of handling both child witnesses and non-native speakers in 
court.

Within Language as Evidence linguists act as expert witnesses for both Prosecution and 
Defence, often significantly influencing the outcome of trials.  They express opinions on the 
authorship of text messages, of emails and of student assignments; on the meaning of words 
and expressions; on the degree of similarity between rival trademarks; on the linguistic ability 
of non-native speakers; and on the likelihood that a voice recorded committing a crime is 
that of the suspect.  As the techniques of linguistic analysis improve, aided by parsers and 
programs like Wordsmith, they are ever more frequently and rapidly computerized and even 
the presentation of evidence in court is benefiting from technological advances in teaching 
methodology.
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MESAS-REDONDAS

07 DE MAIO – Segunda-feira – 9:00h-10:30h

LÍNGUA INGLESA

LANGUAGE LEARNING IN THE AGE OF TECHNOLOGY
Coordenador: Celso Henrique Soufen Tumolo (UFSC)

Technology in university language courses: conflicts, contradictions and change in 
Project Letras 2.0/UFRJ
Kátia Cristina do Amaral Tavares (UFRJ)

The use of technology in language learning and teaching has become increasingly 
popular worldwide, and its implementation has been a concern for both administrators and 
teachers. In many Brazilian public universities, institutional misconceptions about distance 
education and technical constraints, among other factors, have discouraged language teachers 
to adhere to, or even just try out, technology-mediated language courses. At the College of 
Language and Literature (Faculdade de Letras) of the Federal University of Rio de Janeiro 
(UFRJ), a project called Letras 2.0 (www.lingnet.pro.br/moodle) aims at providing teachers 
and students with the necessary technical and pedagogical conditions to take part in hybrid 
or online courses which make use not only of web 2.0 resources but also a web 2.0 pedagogy. 
Project Letras 2.0 also aims at promoting research and teacher education. In this talk, I will 
present project Letras 2.0 and discuss conflicts and contradictions that have been perceived 
as opportunities for change and enhancement. Describing and discussing such a project 
may enlighten theoretical and practical discussions about the use of new information and 
communication technologies in language courses for undergraduate students who are being 
prepared to be 21st century language teachers.

Language learning in the age of technology – moving forth and back and forth again
Rafael Vetromille-Castro (UFPel)

In recent years, CALL research has evolved from studies approaching the insertion of 
Information and Communication Technology (ICT) tools in language learning classrooms 
to case studies and analysis of language learning activities in digital contexts (REIS, 2009). 
Also, the number of researchers in CALL has risen, noticeably due to factors such as several 
governmental policies for distance education as well as the increasing amount of events and 
journals related to the area. However, little has been done when it comes down to language 
teaching methodology in digital or hybrid contexts. New digital tools and Internet services are 
released every day, the technical possibilities to develop learning objects (LO) are limitless, but 
little attention has been paid to language teaching and learning principles researchers have 
discussed for at least 20 years.  Through search engines, one may easily find plenty of learning 
objects (LO) for his/her class, although there is strong criticism against LO due to the fact 
they may be “pedagogically neutral” (LEFFA, 2006). It is common to find teachers concerned 
and trying to insert ICT tools into their professional practice, regardless of the methodological 
approach they use. Under such circumstances, technology can be “fancy”, but not effective 
for education. Taking such ideas into consideration, I will address the need for research on 
CALL methodology, based on the assumption that language learning/teaching is a complex 
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phenomenon.  Also, I will approach the development and the use of language learning objects 
(LLO), having as a mainstay the notion that one learns languages for communicative purposes 
(VETROMILLE-CASTRO, 2011).

Challenges and outcomes of the Brazilian Open University (UAB) experience on 
English Language Programs
Denise de Paula Martins de Abreu e Lima (UFSCar)

Since 2006, the Brazilian Open University (UAB) has taken place into public universities 
and institutes agenda around the country. This presentation aims to discuss the Distance 
Education (DE) model of the Brazilian Open University (UAB), especially in relation to English 
Language Programs. UAB context will be described as well as the roles and the required skills 
the different actors should have to accomplish their teaching goals. There is little research 
about this new context, a fact that shows the challenges faced by English Language Programs 
in DE modality. Other issues concerning presentiality, use of technology and professional 
development will be discussed. Challenges and outcomes from the experience these universities 
have accomplished or are still working on are also being addressed, mainly the opportunities 
DE experience has given to undergraduate students from the English Language Program at 
the Federal University of São Carlos (UFSCar).

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

LITERATURE: FROM NATIONALISM TO TRANSMEDIA NARRATIVES
Coordenadora: Anelise Reich Corseuil (UFSC)

The other age of technology: print, identity, social mobility in novels of William 
Dean Howells and Lima Barreto
Renata Wasserman (Wayne State University)

Technical advances at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century 
greatly improved the gathering and dissemination of news, and increased the circulation and 
the importance of newspapers. These developments made their way into novels of the time, in 
general peripherally to the plot, but centrally in William Dean Howells’ A Modern Instance, and 
Lima Barreto’s Recordações do escrivão Isaías Caminha. Though the locales, background 
history, and contexts differ, both examine newspapers as they offer avenues for upward social 
mobility, and strive to establish themselves as centers for social control. This examination 
yields telling examples of both similarities and differences between cultural developments in 
Brazil and in the United States at the period.

Language and the global politics of South African cinema
José Soares Gatti Junior (UFSC)

After the demise of apartheid, the landscape of South African cinema has greatly 
changed, allowing for the emergence of local cultures that had never reached the screens. One 
of the major changes was the recognition of the polyglotic features of the renewed nation, 
which features eleven official languages. Up to the early 1990s, however, only (the hegemonic) 
Afrikaans and English were spoken in South African cinema. At the same time, a new element 
has been confronting this cultural, ethnic and linguistic variety: that is the imposition of English 
as a mandatory language, since South African productions now search for an insertion in a 
segment of the market presently dominated by Australian and New Zealander productions.
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The Goebbels Experiment (2005) and the rise of intermedial politics 
Adalberto Müller Junior (UFF) 

Between 1933 and 1939, the nazi Propaganda Minister Goebbels transforms the media 
landscape (or “mediascape”) of Western Europe by connecting and melting traditional media 
such as press and theater with radio and “expanded” cinema, as well as by supporting 
the first experiences with television. Based on the contemporary (inter-)media theory of 
Friedrich Kittler – for whom mediatic developments are always somehow attached to military 
technology, I attempt to analyze the strong images of Lutz Hachmeister’s documentary The 
Goebbles Experiment (2005) in order to criticize the naive assumptions of “media convergence” 
discourse, especially when it disregards the dark side of the influence of media in the rise of 
fascism and totalitarianism.

LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

GENDER AND TECHNOLOGIES OF REPRESENTATION IN LITERATURE AND 
THE MEDIA 
Coordenadora: Susana Bornéo Funck (UFSC)

Unspeakable acts, persistent pain: gender violence in women’s fiction
Rita Terezinha Schmidt (UFRGS)

Human suffering as a consequence of acts of cruelty cannot be dissociated from 
the violence that runs throughout the history of the human race on the planet. The rise of 
civilizations and the building of empires, the struggle for territory and economic power and 
the very uses of knowledge as power have produced situations of extreme human misery. 
The paradox with which we live, a self-satisfied ineffective discourse of human rights that 
proclaims the sacredness of life on the one hand, and a hard selfish will of mastery that debases 
human life on the other, signals the dark side of the modern world and women constitute the 
largest social segment caught in the circle of this paradox. On considering the developments 
of women´s literature in different geographical locations, particularly from the 18th century 
onwards, it is possible to affirm that a significant portion of women´s fictional narratives is 
haunted by traumas of gender violence as female characters suffer the effects of their being 
embodied as women which means they are socially situated in a zone of physical and symbolic 
vulnerability that qualifies them as less than human. I propose to examine how representations 
of gender violence in contemporary fictions by women writers participate in a transnational 
intertextual cultural system in which the violence of gender has become a narrative trope that 
spells the presence of a recalcitrant gothicism, clue and symptom of a melancholic attitude 
repressed by culture because it feeds on the perceptions of the world as an unhomely place.

Queering gender in literature: Winterson, Smith and Kay
Ana Cecília Acioli Lima (UFAL)

Western literature, along the centuries, has collected a long line of characters who defy 
conventional gender representations and also the “natural” connection between gender and 
sexual desire. According to Emma Donoghue, they can be travesties, when cross-dressing causes 
“accidental” same-sex desire; passionate same-sex friends; rivals, when a man and a woman 
fall in love with the same woman; monsters, usually represented by a wicked woman who 
seduces an innocent one. More recently, some fictional work by women has been highlighting 
gender ambiguous characters, whose bodies and sexualities can be more identified as queer, 
in the sense that they do not conform to normative representations of gender. My purpose in 
this paper is to discuss briefly how contemporary British authors like Jeanette Winterson, Ali 
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Smith and Jackie Kay queer gender in some of their novels, by rendering it as something more 
fluid, protean and whose boundaries are ever more blurred.

‘Never ask a woman her age’: representation of ageing in discourse
Carmen Rosa Caldas-Coulthard (Universidade de Birmingham)

This paper reports on a multi-stranded investigation into representations of age and 
ageing from a gender perspective. It combines CDA, multimodal, and corpus methodologies, 
looking at language and visuals on the one hand, consumerist culture on the other, to examine 
the conflicted position of women as they age. One strand of this investigation concerns media 
representation of older women, and the ambivalence shown even in supposedly pro-feminist 
or post-feminist fora. Running alongside is a second strand, concerned with ways in which 
older women represent themselves. A third strand concerns stereotypes of women at different 
life stages. Using information from a large reference computational corpus, clusters of words 
associated with young, older, and elderly women are discussed. A fourth strand concerns 
women in relation to the beauty industries: in particular how older women are addressed in 
marketing and advertising. Analyzing both text and images, I explore ways in which women’s 
fears, regrets, vanities, and pleasures are manipulated by this highly profitable business. Key 
findings from these strands are presented, showing how the different approaches complement 
one another and illuminate the phenomena observed. I conclude by discussing broader 
implications – particularly relevant for the present time, as baby-boomer women pass from 
career years into retirement, confronting the physical realities of ageing and losing social 
visibility, yet retaining economic significance through the grey pound. How far can new 
stereotypes emerge?

08 DE MAIO – Terça-feira – 9:00h-10:30h

LÍNGUA INGLESA

NEW LITERACIES AND THE AGE OF TECHNOLOGY
Coordenadora: Gloria Gil (UFSC)

Rethinking language in the age of technology: epistemology of performance and 
meaning making
Walkyria MonteMór (USP)

The new literacies and multiliteracies theories indicate the relevance that new issues 
be approached in language and education, due to the technological influences in Western 
societies, as highlighted by theorists such as Gee 1997, 2003, 2010; Kress 2000, 2010; Lankshear 
and Knobel 2003, 2010; Cope and Kalantzis 2000, 2008; Snyder 2001, 2008; Freebody & 
Luke 1997. Two of these issues – “knowledge construction and meaning making” – will be 
discussed in this presentation, focusing on teaching and learning in the age of technology 
under the perspective of language as a social practice. The first refers to epistemology of 
performance as a different way to construct knowledge from conventional epistemologies 
in digital societies (LANKSHEAR AND KNOBEL 2003; MORIN 2000). The second refers to 
meaning making in which theories of interpretation lead to the rethinking of the notions 
of “comprehension” and “interpretation” (KRESS 2003; RICOEUR 1977) in the promotion 
of meaning making, according to critical and creative educational assumptions (COPE & 
KALANTZIS 2000, 2004, 2008; LANKSHEAR & KNOBLE 2003, 2011; GIROUX 2005; MONTE 
MÓR 2006, 2009, 2010, 2011).
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Multiliteracies, gender identities, and the semiotics of vulnerability: possible 
intersections with EFL teaching
Viviane Maria Heberle (UFSC)

The study of multiliteracies concerns the analysis of different semiotic resources and 
hybrid forms of literacy used to produce and/or interpret meanings in sociocultural contexts, 
such as spoken or written language, still and moving images, text/image relations, and 
computer-technology. Based on studies on multiliteracies, aligned with systemic-functional 
theory, multimodality, and gender studies, in this talk, I discuss gender identities and what 
Chouliaraki calls the semiotics of vulnerability. Through the analysis of media texts in printed, 
filmic and electronic formats, I discuss how gender identities depicted in vulnerable situations 
are visually and verbally constructed. The study is intended to shed light on possible 
applications to critical reading and discussions on the EFL class.

Rethinking genres and reading in the age of the Internet: changes to be considered 
Denise Bértoli Braga (UNICAMP)

Technology and literacy are dynamically connected within the context of social 
practices. For this reason many scholars have chosen to adopt the term literacies as a way 
to stress that language uses are always multiple and directly affected by socio-contextual 
factors.  The widespread use of the Internet brought this issue to the fore, as it allows us to 
testifyand critically reflect upon the emergence of new literacy practices in the digital milieu, 
as well as their change in time. Furthermore, digital literacy practices well illustrate how 
through some complex processes of hybridization and remixing (LANKSHEAR & KNOBEL, 
2008) old and new genres (digital or printed) converge within the context of specific language 
uses. Focusing on this issue the present paper analyses some examples of new trends in 
literary production and reflects upon implications for the teaching of English language and 
literature.

The challenges of implementing an electronic examination: the case of EPPLE
Vera Lúcia Teixeira da Silva (UERJ)

The EPPLE (Exame de Proficiência para Professores de Línguas Estrangeiras) is an examination 
designed to assess in-service and pre-service English teachers’ proficiency, i.e., it is meant to 
assess EFL teachers’ linguistic-communicative competence in the target language for teaching 
purposes. Candidates are examined by means of two tests – a reading and writing paper, and 
an oral test. Researchers from different educational institutions have been working on this 
project for over ten years now, relying on theoretical and experimental data provided by the 
literature on the subject and by proficiency tests currently in use in Brazil and abroad (KOL, 
2009; MARTINS, 2005; QUEVEDO-CAMARGO, 2011). In view of the advantages in terms of 
costs and reach, an electronic version of the exam has been developed and is being piloted. In 
this presentation, I report on the difficulties encountered in using an electronic version of an 
exam in terms of lack of technological conditions provided by most of the institutions involved 
and lack of technological competence of the exam takers.

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

ON TECHNOLOGIES OF POWER/CONTROL AND RESISTANCE
Coordenadora: Magali Sperling Beck (UFSC)

Post-human fictions: oppressive hierarchies and possible utopias
Sônia Regina Aguiar Torres da Cruz (UFF)
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Within the scope of a research project being developed at the moment, titled “Post-
Human Fictions: Revolutions” (CNPq), this presentation proposes a brief discussion of 
narratives that oscillate between multiple discourses and genres that suggest  the growing 
difficulty in separating culture, technology, and the subjective into self-contained units. 
I argue that these works represent arenas of contest, or tension, between Science and the 
Humanities and foreground epistemological and ontological tensions that are important to our 
understanding of the paradigmatic shift we are witnessing in late modernity. The narratives 
under scrutiny invite us to consider how projects of past modernities articulate with present 
modernities, forcing us to reconceive human/humanity and the humane in a world that moves 
in the direction of fundamentalism, intolerance, and hyper-surveillance, a world in which our 
identities will be categorized in forms still unknown to us, leading to new forms of exclusion.

From im-mediacy to craft: Nina Simone’s postcolonial critique of the Montreux Jazz 
Festival
Eliana de Souza Ávila (UFSC)

This paper explores the irony implicit in the ideology of mediatic immediacy which 
obliterates the notion of technology as craft. Drawing on Gayatri Spivak’s argument that the 
violence of mediation must be foregrounded in order to demystify immediacy (2000), I will 
discuss Nina Simone’s disturbing engagement of the media as a site of irreducible violence as 
well as resistance throughout her performance at the 1976 Montreux Jazz Festival. The major 
questions informing this talk are: in what sense can Simone’s performance be understood 
as postcolonial? What meanings emerge from this postcolonial perspective of Simone’s 
relationship with the media, the audience, and other jazz musicians such as Janis Joplin, once 
we resist hegemonic versions not only of authenticity but also of technology? How can these 
specifically-contextualized meanings contribute to our critical thinking about culture and 
technology in the broader context of postcolonial education?

“The Black Venus”: power and resistance in the representation of the grotesque 
body in three contemporary women writers
Izabel de Fatima de Oliveira Brandão (UFAL)

Literature, cinema, painting, the arts in general tend to create different representations 
of women whose lives have been connected in some way to the history of humankind. This 
presentation intends to examine how literature deals with the representation of the female 
body in three contemporary women writers – Angela Carter, Jackie Kay and Grace Nichols 
– as regards the technology of resistance and the grotesque body, a concept that stems from 
Bakhtin’s reading of Rabelais and that has as one of its main features its collective nature. 
Angela Carter (“The Black Venus”), Grace Nichols (“Thoughts Drifting through the Fat Black 
Woman’s Head while Having a Bubble Bath”), and Jackie Kay (“Hottentot Venus”) give voice, 
in their fictional work and poetry, to real women whose bodies have been in some way vilified 
by the use western society made of them. Jeanne Duval (1820-1862) and Saartjie Baartman 
(±1790-1815) speak dialogically to the contemporary reader, reweaving their stories towards 
what may be called a “regeneration” of the discursive body, something which may contribute 
to a theoretical realignment and repositioning of the feminist contribution to the Bahktinian 
dialogics, actualizing and expanding its context. 

LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

CREATIVE PROCESSES: GENETIC CRITICISM AND AUTHORIAL 
COLLABORATION
Coordenador: Daniel Serravalle de Sá (UFSC)
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Co-adjutor, novice, journeyman or tutor: collaboration between William Shakespeare 
and John Fletcher
José Roberto O’Shea (UFSC)

The proposed paper has as its broad topic authorial collaboration in the contexts of 
Elizabethan and Jacobean drama. Thus, foregrounding the notion of context, and starting 
from an overview of current knowledge and analytical procedures deployed as regards the 
assessment and appraisal of dramatic co-authorship, the paper argues in favor of a joint effort 
by Shakespeare and Fletcher and addresses the relevant issues of authorship and collaboration 
taking into account three main concerns: Shakespeare and collaboration; Shakespeare and 
Fletcher as collaborators; and Shakespeare and Fletcher’s specific collaboration in the case 
of The Two Noble Kinsmen.

Creative processes: genetic criticism and authorial collaboration 
Silvia Maria Guerra Anastacio (UFBA) 

Each voice is unique as an extension of the body, a mark of one´s identity. But in the creative 
process of performance arts, voices can be heard in unison as if they were orchestrated in such 
a way that one voice complemented the other. That´s what happens in authorial collaboration 
when sharing and interacting give the dominant tone to a project. To illustrate this idea of 
team work expressed in the form of authorial collaboration, it is worth describing a complex 
experience involving a group of researchers who engaged in translating into Portuguese a 
play called Opera Wonyosi, written in English by the Nigerian author Wole Soyinka. The whole 
translation process started two years ago and, as soon as the text had been translated into 
Portuguese, it was adapted by a screenwriter to be recorded by actors and actresses to be 
released as audiobook. Finally, the recorded material went to a sound technician to be edited. 
But the creative processes involved in the project did not end there because, considering that 
the target audience of such audiobook did not only include people who appreciated literature 
but also those with some kind of visual impairment, it was necessary to apply reception tests 
to the blind so as check if those receptors could make out what they heard when exposed to 
the audiobook under consideration. Then the media was edited in two versions, an interpreted 
version – referred above- and also a “white version” for visually impaired people.  One of 
the team members was responsible to transform the text in Word into MecDaisy Program, 
developed by the Brazilian Ministry of Education with the aim of transforming a written 
text into digital voice, or a voice with no interpretation, a “white version”. So, as one can 
realize, it is a complex enterprise involving several creative processes whose indices have been 
registered for the construction of a rich genetic dossier: drafts, videos, digital notes, interviews 
and exchange of emails among people involved in the enterprise. Since the whole project 
used the methodology of Genetic Criticism and the researchers dealt with problems related to 
accessibility as a main concern in the survey, it is possible to propose what could be called an 
Inclusive Genetic Criticism.  

Genetic criticism in the digital age: thinking the creative process
Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS)

Will Genetic Criticism survive into the digital age? At least one question arises from the 
nowaday situation: How can we think of manuscripts, drafts and all the steps related to the 
creative process, when most of the writers use the computer to write? The main purpose of this 
paper is to follow the concept of ‘process’, to discuss what the real object of study that concerns 
to the Genetic Criticism is and to think of the contribution of this method to understand the 
contemporary literature.
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09 DE MAIO – Quarta-feira – 9:00h-10:30h

LÍNGUA INGLESA

TEACHER EDUCATION IN THE AGE OF TECHNOLOGY
Coordenadora: Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo (UFSC)

Teacher development in the Teletandem Brasil project: some experiences
Douglas Altamiro Consolo (UNESP)

Technology is present in several contexts and processes of language learning and teaching 
(henceforth LLT), and plays an important role in teacher education as well. It isimportantto 
remember that ‘technology’ refers not only to electronic tools used in classrooms and in 
language lessons but also to other instruments, resources and tools one uses to help or support 
LLT, as stated by Consolo and Fernandes (2010). Language teachers and teacher educators 
have a variety of teaching resources and tools available to enrich their lessons, among which 
computers and the internet outstand as extremely useful technological aids. In this presentation 
I depart from an overview of technology in language lessons and proceed towards a report 
on some experiences about teacher development within the project Teletandem Brasil: 
foreign languages for all, conducted at two campi of the UNESP (State University of São 
Paulo), counting on partnerships with a number of universities in other countries. Students 
of Letters at UNESP had partners from the universities abroad, with whom they interacted in 
Portuguese and in a foreign language. By means of teletandem interactions, Letter students 
could not only develop language skills in the foreign languages used but also practice and 
reflect about aspects of learning and teaching those languages, and this is an example of a way 
of successfully incorporating technology in language teacher education.

Expecting the unexpected: teacher education in an age of uncertainty
Vanderlei José Zacchi (UFS)

Foreign language teachers nowadays are exposed to a number of factors that can 
challenge not only their authority, but also the very knowledge about the subjects that they are 
supposed to teach. If in previous times teachers were recognized as the holders of knowledge 
par excellence – and by means of which they would exert their authority – nowadays they 
are dependent on the context of the classroom as a starting point from which to design the 
contents of their classes. The teacher is thus forced to deal with the unknown, the uncertain, 
the unexpected. Much of this uncertainty is brought about by the students themselves. This 
presentation aims at discussing two of such aspects. Firstly, students nowadays have access 
to a whole range of information by means of the new technologies of communication, 
outperforming in some cases the teachers themselves. Secondly, diversity is increasingly 
becoming a decisive factor. If in previous times school was supposed to impart pre-established 
knowledge, independently of the intended audience, thus homogenizing it, nowadays it is 
necessary to take into account several forms of diversity in the classroom. Such diversity has 
come to play an increasingly prominent role in the construction of knowledge. These two 
aspects strongly contribute for the degree of uncertainty and ambiguity that English language 
teachers may have to confront in the classroom. Preparing them for facing the unexpected is 
therefore an indispensable task in teacher education nowadays.

Tensions and conflicts in the self-hetero-eco technological education
Maximina Maria Freire (PUC-SP)
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From a complex perspective (Morin, 2005, 2008), the education of teachers requires a 
conception that transcends a temporal and linear approach, to be understood as a self-hetero-
eco educational process (Freire, 2009) which, simultaneously and recursively, emphasizes 
the role of individual, of the Other, and of the environment in formative processes. In the 
technological era, particularly, such processes are affected by speed and immediatism and, as 
a result, they tend to be distinguished by the growing need for an instrumental competence 
and technological updating. In such a scenario, tensions and conflicts emerge, and they 
seem to be aggravated, on the one hand, by some recently imposed labels – teachers are seen 
as analogical within a digital world; as digital immigrants facing digital native students – and, 
on the other hand, by the distance that keeps teachers away from the social networks which 
young people are immersed in and inescapably captured by. Such tensions and conflicts are 
the focus of this presentation that aims at discussing and reflecting upon their meanings and 
implications for self-hetero-eco technological education. 

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

POST-COLONIAL TECHNOLOGIES
Coordenadora: Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB)

Trying to be Canadian: an investigation about identity issues as represented in 
contemporary Canadian fiction
Peônia Viana Guedes (UERJ)

Since the settlement of the country, Canadian culture and, more specifically, Canadian 
literature, have been intrinsically connected to the varied, and constantly modified, concepts 
and representations of personal and national identity. Scholars of different areas have 
emphasized the significant efforts carried out by Canadian political authorities as well as 
by artists and authors in establishing the distancing of the modern Canadian nation and 
culture from a colonial mentality. This movement was particularly significant in the decades 
between 1920 and 1960 and it brought about the establishment of the Canadian artistic and 
literary independence. However, in the 1960s, a threat to this independence loomed large in 
the horizon: the overwhelming neocolonial influence exerted by the USA artistic and literary 
industries upon Canadian cultural life. In the past four decades, Canada has fought in various 
fronts and in different ways against this new brand of imperialism at the same time the country 
becomes a new haven for contemporary migratory waves. In this presentation, my aim is 
to investigate the emergence of different forms of agency and empowerment as represented 
in the contemporary Canadian fiction produced by women authors of aboriginal, diasporic 
or mainstream positions. Works by Alice Munro, Carol Shields, Margaret Atwood, Maria 
Campbell, Lee Maracle, Dionne Brand, Rita Wong, Larissa Lai and Madeleine Thien, among 
others, will be discussed in connection with the identity issues they represent in their fiction, 
and the discussion will be informed by the tenets of Feminist and Postcolonial Studies.

Marcio Souza´s Mad Maria and Pauline Melville´s The Ventriloquist´s Tale: 
postcolonialism and the development discourse
Miguel Nevené (UNIR)

The need for development studies that is postcolonial in theory and practice is now 
increasingly acknowledged in regions such as the Brazilian Amazon. This means recognizing 
the significance of language and representation, the power of development discourse and 
its material effects on the lives of people subject to development policies. This situation is 
being experienced, for example, nowadays when dams are being built on the Madeira River. 
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In the name of progress native communities are disregarded and their voices neglected. One 
may evaluate, critically, the discourses of development, knowledge, and power, as Arturo 
Escobar suggests. In this work I would like to explore both Marcio Souza´s Mad Maria and 
Pauline Melville´s The Ventriloquist Tale from a postcolonial perspective. I argue that these 
novels suggest a conflict between Western cultures and Amerindian culture, the myth of 
progress and development in contrast with native tradition. In Melville´s work, for instance, 
grandmother Koko, by stating that “all novelty or innovation is a sign of death,“   advocates 
the necessity to negotiate a way of being between assimilation of “progress” and “keeping 
intact.” Postcolonial critics such as Edward Said, Albert Memmi among others provide a 
useful point of departure for this paper. Scholars such as Arturo Escobar and Jonathan Crush 
who investigate the development discourse will also support my reading.

‘The unending appetite for stories’: genre theory, indigenous theatre and Tomson 
Highway’s ‘Rez Cycle’
Rubelise da Cunha (FURG)

Drama confirms the roots of Indigenous literatures in traditional storytelling 
performances; therefore it contributes to a theoretical approach to literary genres that is 
Indigenous-centered and focuses on how stories shape the literary text. Tomson Highway’s 
“Rez Cycle” exemplifies how theatre gives continuity to Cree/Ojibway storytelling through 
a representation of past and present, history and myth, and through the performance of the 
rituals of sacrifice that produce feelings of transformation and healing each time Nanabush is 
resurrected. His plays establish a dialogue with new approaches to Genre Theory and validate 
Indigenous theatre as a form of symbolic action that performs kinesthetic healing in actors and 
audience.

LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

CORPUS-BASED TRANSLATION STUDIES: A NEW WAY OF LOOKING AT 
TRANSLATED TEXTS?!
Coordenador: Lincoln Paulo Fernandes (UFSC)

CorTrad: a bi-directional English-Portuguese corpus to enhance teaching and 
translation
Stella Esther Ortweiler Tagnin (USP)

Corpus Linguistics, as its name indicates, is based on corpus, which is a carefully 
compiled collection of texts. To study translation, this corpus could be comparable, i.e., 
constituted of original texts in two or more languages, dealing with the same issues, or parallel, 
composed of originals and their translations. The latter, due to the difficulty of compiling 
it, is rarer. Specifically for the Portuguese-English pair there are COMPARA and CorTrad, 
both bi-directional corpora. The first is restricted to excerpts of literary texts, while the second 
is divided into three subcorpora: a literary, a technical-scientific and a journalistic one. The 
CorTrad is part of the CoMET project, based at the University of São Paulo. Its great advantage 
is to provide, whenever possible, multiple versions of a translation. The literary part, for 
example, has three versions: the first version made by students, the corrected version after 
comments received from the teacher, and, finally, the version published after being revised 
by a professional translator. Furthermore, searches are customized according to the type of 
corpus, allowing a very detailed analysis of the texts - originals and translations - that compose 
it. We will illustrate how various translation issues can be dealt with by searching the CorTrad.
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Ferramentas com base em Corpus na formação do tradutor: desenvolvendo as sub-
competências instrumental e linguística
Lincoln Fernandes (UFSC)

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância das ferramentas com base em 
corpus no desenvolvimento das sub-competências instrumental e linguística do tradutor em 
formação. Para tal, apresenta uma série de atividades elaboradas a partir do COPA-TRAD 
(Corpus Paralelo de Tradução) com o objetivo de (i) explorar as possíveis tipos de análise que 
essas ferramentas oferecem e (ii) conscientizar os aprendizes de certos padrões linguísticos 
(e.g. colocação e prosódia semântica) que até então não eram visíveis a olho nu. O conceito de 
competência tradutória aqui apresentado é aquele proposto por Albir (1995/6/9) e Alves et 
al. (2005). O método por sua vez baseia-se nos trabalhos de Baker (1995, 1999) e Olohan (2004). 
Após a aplicação das atividades com alunos do curso de Letras Licenciatura e Bacharelado 
da UFSC, constatou-se o papel importante do uso das ferramentas com base em corpus no 
desenvolvimento das sub-competências instrumental e linguística na formação do tradutor.

Interfaces between Corpus Linguistics and Translation Studies in Brazil (2006-2010)
Daniel Antônio de Souza Alves (UFPB)

This work aims at analyzing the methodologies adopted to tackle Translation Studies 
in Brazil – more specifically, those that were designed to promote interfaces between 
Corpus Linguistics and areas of research in Translation. The corpus is made out of theses 
and dissertations from the time span of 2006-2010, downloaded from Domínio Público 
(http://www.dominiopublico.gov.br/), a state website that publishes research carried out 
in Brazil. Using the site engine, an investigation was carried out to identify the works that 
are affiliated to the discipline of Translation Studies and employed Corpus Linguistics as a 
methodological tool. The first stage of the investigation resulted in 294 occurrences of theses 
and dissertations related to the macro-topic ‘translation’. Further analyses revealed that 47 
(15.99%) of those works mentioned Corpus Linguistics in their abstracts. Of the 47 works that 
employ Corpus Linguistics as methodological tool, 18 (38.30%) focused on lexical analyses; 17 
(36.17%) employed Systemic-Functional Linguistics as theoretical background; four (8.51%) 
aimed at translators education; three (6.38%) were focused on Computer-Aided Translations; 
two (4.26%) were focused on analyses of cultural domains; two (4.26%) dealt with children’s 
literature and textual analyses; and one (2.13%) analyzes the construction of metaphors. The 
next stages of this research will be focused on scrutinizing how Brazilian researches operate in 
the interface between Corpus Linguistics and Systemic-Functional Linguistics.
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MINICURSOS

06/05 – Domingo – 14:00h-17:00h

LÍNGUA INGLESA

Web2 tools 4 EFL classroom and beyond
Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva (UFMG)

Participants will be introduced to some free online web2 tools such as wiki tools, bookr, 
wallwisher, glogster and EnglishCentral. Links for tutorials and suggestions for activities will 
be provided.

Complex educational design: searching for a course design foundation from the 
perspective of complexity
Maximina Maria Freire (PUC-SP)

One of the biggest contemporary challenges seems to be the harmonious conjunction 
between educational and social practices. We have been witnessing a steady attachment to the 
traditional paradigm that perceives knowledge as transmitted and fragmented into areas of 
specialties whose contents seem to have little in common and, therefore, nothing to be shared. 
The result of such an understanding – which may be noticed in our schools – signals a growing 
need for the adoption of a complex and systemic thinking: a way of perceiving and being in 
the world that, by prioritizing the non-linearity and non-fragmentation of knowledge, may 
create opportunities for connecting and re-connecting contents in various and unpredictable 
forms so that they may transcend specific fields to generate innovative ones, to go beyond 
the limits of what is already known. Such a deliberate complex conception provides the bases 
for the discussion aimed by this course whose purpose is to present and reflect upon what I 
label complex educational design: a set of considerations which, grounded on the complexity 
principles (MORIN, 2000, 2005, 2008; MORAES, 2002, 2008, 2010) and on the notion of 
transdisciplinarity (NICOLESCU, 1999; MORAES & NAVAS, 2010), aims at guiding the design 
of courses they may respond to the current needs of society, with its features, practices, and 
educational goals.

The praxis of meaning making in multimodal contexts
Walkyria MonteMór (USP)

The workshop concerns about the praxis of reading and meaning making. Considering 
that language, communication and interaction have been widely changing, the workshop 
plans to focus on 1) the concept of meaning making and its updateness to the view of reading 
as social practice; 2) the practice of meaning making in multimodal contexts (LEMKE 2004; 
KRESS 2000, 2010; GEE 2003; 2010). Multimodality raises the perception that new ways of 
language construction and interaction have emerged, a fact that requires that the notions 
of “comprehension” and “interpretation” be revisited in their interface with the concept of 
“meaning making” in the studies of language as a social practice (KRESS 2005; GEE 1997, 2004; 
FREEBODY & LUKE, 1997). Considering the evaluation that societies should expand from 
their educational traditions of promoting the functions of qualification and socialization, the 
ability of meaning making reveals its potential to enhance subjectification, a function that best 
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suits the education of nowadays people, as defended by Biesta (2009 p 99), considering that it 
does not only concern about “the insertion of ‘newcomers’ into existing orders, but about ways 
of being that hint at independence from such orders”. The workshop, thus, shows concern 
about university and school education aimed at participative cultural and social practices 
(LANKSHEAR & KNOBLE 2003, 2011; COPE & KALANTZIS 2000, 2004, 2008; GIROUX 2005; 
MENEZES DE SOUZA 2006, 2010; MONTE MÓR 2006, 2009, 2010).

Feedback as a tool to enhance students’ interaction: focus on orality
Denise de Paula Martins de Abreu e Lima (UFSCar)

One of the main aspects considered in online tutoring which has been proved to be one 
of the key factors to students’ success is the quantity and the quality of interaction between 
students and teachers along the learning process (Moore and Kearsley, 2007). The process 
of giving asynchronous feedback to students in virtual learning environments has been 
considered the key activity of tutors at Distance Education Programs. This workshop aims to 
1) demonstrate the potential of virtual learning environments to give feedback to students, 2) 
present models of feedback which will help tutors adapt them to their own style of interaction, 
and 3) give the participants the chance to discuss the interpersonal relationship difficulties 
in the virtual learning environment as well as the solutions to face them. This workshop is 
designed for teachers and tutors who already work at Distance Education programs and wish 
to improve their practice of giving feedback.

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA

Human rights and narrated lives
Sidonie Smith (University of Michigan)

Personal narratives have become one of the most potent vehicles for advancing human 
rights claims across the world. With their appeals to reader empathy, they are mobilized 
to make claims against agents of a state, political factions, or national forgetting itself. And 
they serve multiple purposes: to give an account of injury, confront the afterlife of trauma, 
name perpetrators, demand apology, commemorate the dead and silenced victims, call 
people to action, and raise money for activist causes and NGOs. In the last three decades 
various kinds of published narratives have circulated globally. The genres of witness include 
genocide narratives such as, those of the Holocaust and the Rwandan killings; war stories 
of exploitation and betrayal, most recently by children forced to be soldiers; individual and 
collective stories of political imprisonment and torture; oral histories of aging survivors of the 
organized system of sexual slavery during World War II; documentary films on rape survivors 
in such locations as Bosnia-Herzegovina; women’s as-told-to narratives of “honor killing”; 
narratives memorializing “disappeared” political dissidents such as, those from Argentina; 
narratives of systematic murder, torture, and disappearance in post-apartheid South Africa; 
stories of indigenous Australians “stolen” from their families and communities and placed in 
orphanages or foster homes. Activists in the field and rights commissions in formal hearings 
seek out these stories and assemble an archive of rights violations to build the documentation 
necessary for bringing a case to official rights forums and a larger public. Sometimes, a 
particular narrative, published and marketed as a survivor story, gains a broad international 
audience and catapults the witness to celebrity status within the human rights arena. This 
seminar approaches life narratives and human rights campaigns as multidimensional domains 
that intersect at critical points, unfolding within and enfolding one another in an ethical 
relationship that is simultaneously productive of claims for social justice and problematic 
for the furtherance of this goal. We will track how autobiographical narratives are produced, 
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received, and circulated in the field of human rights in order to better understand how and 
under what conditions narrated lives feed into, affect, and are affected by the contemporary 
reorganization of politics. Central to our exploration will be issues of the contemporary traffic 
in narratives of suffering; the role of empathy in neoliberally-inflected “rescue” cultures; the 
value of “authenticity” and the scandal of hoaxes; and alternative practices of life writing.

Literature reviewing History
Giséle Manganelli Fernandes (UNESP)

This minicourse will focus on the relationship between Literature and History through 
analyses of contemporary American fiction written by Gore Vidal, Tim O’Brien, Jonathan 
Safran Foer, Don DeLillo. The literary texts that will be discussed in the session approach 
different historical periods in America: the New Deal, World War II, the McCarthy era, the 
Civil Rights Movement, the Vietnam War, September 11 and the War on Terror. The distinct 
perspectives on History presented by the authors will also be examined. Texts by Hutcheon 
(1988, 1993), White (1999), Chomsky (2001, 2004), Baudrillard (2002) and Ricoeur (2007) will 
base the debate of the topic.

Highlights of South African film history
José Soares Gatti Junior (UFSC)

This course will approach South African cinema through the analysis of some films which 
represent turning points in its history. However, it would not be sufficient to view those films 
as detached from the history of struggles against racism and colonialism that have marked 
that country. The beginnings of this history are rooted in the II Boer War (first documentaries, 
1899-1902) and De Voortrekkers (first feature, 1916).  Since then, this history has continued 
in the attempts at building an Afrikaner film industry that conformed to the standards of 
apartheid (1948-1991), along with the production of a string of works that criticized the racist 
regime. Today, South African cinema is undergoing a boom of films that depict the process 
of construction of a new, plural society. Moreover, this cinema can also be seen as part of the 
emergence of similar industries in other English-speaking countries, such as Australia and 
New Zealand.

Technologies of resistance in the poetics of Dionne Brand and Alanis Obomsawin
Maria Lucia Milléo Martins (UFSC)

The term “poetics” is considered here mainly in its applied sense, as artistic and political 
devices used to articulate difference and resistance or, as Fred Wah puts it, “to initiate 
movement and change.” Many tools serve the purpose of this kind of poetics, among them 
double-voicing, irony, mimicry, silence, hybrid discourse, and polyphony. Evidences for this 
are specially found in the artistic production of immigrants, “visible minorities,” and aboriginal 
peoples in Canada which contest a nationalistic politics centered in the French/English colonial 
legacy. This is the case of Dionne Brand and Alanis Obomsawin, activist artists who have much 
in common. Brand’s writings and documentaries explore issues of displacement, race, gender, 
and colonialism, revealing a constant determination in giving voice to what was silenced or 
marginalized by the dominant culture. Similarly, Obomsawin’s documentaries show a long 
commitment to the history of aboriginal people, reclaiming their sovereignty of voice. This 
course discusses implications of technologies in their poetics of resistance; in particular, in 
examples of Brand’s poetry and the documentary Long Time Comin’, and in Obomsawin’s 
documentary Kanehsatake: 270 Years of Resistance.
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Comunicações Coordenadas - Língua

Listadas em ordem alfabética pelo primeiro nome do/a coordenador/a
(em negrito), seguido do título geral  da sessão.

ANA MARIA FERREIRA BARCELOS - UFV
HISTÓRIAS DE PROFESSORES DE INGLÊS EM UM PROJETO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA: EMOÇÕES, IDENTIDADES E NARRATIVAS

Esta sessão coordenada tem por objetivo discutir as emoções, identidades e narrativas de professores 
em serviço participantes de um projeto de educação continuada (PECPLI). Os trabalhos nesta 
sessão focalizam esses conceitos através das histórias que contam os professores nos encontros 
do PECPLI desde seu inicio (2004). O primeiro trabalho traz um apanhado do projeto revelando 
os desafios de se realizar formação continuada, bem como o papel da reflexão e do pertencimento 
emocional para que os professores possam realizar mudanças. O segundo trabalho oferece, através 
das lentes da biologia do conhecer do pesquisador Humberto Maturana, um retrato do emocionar 
das professoras na sua participação no PECPLI. O terceiro trabalho investiga as identidades 
construídas sob a luz das experiências (Miccoli, 2010). O quarto trabalho utiliza a pesquisa 
narrativa para mostrar como o narrar das professoras revela suas crenças e identidades presentes 
e futuras no relacionar do projeto. Implicações para pesquisa bem como sugestões para a formação 
de professoras serão discutidas com o público ao fim da sessão.

Trabalho 1 

Pertencimento emocional em um projeto de educação continuada (PECPLI) 
Ana Maria Ferreira Barcelos (UFV)

Embora em linguística aplicada alguns trabalhos sobre emoções tenham surgido na última 
década (ARAGÃO, 2008; BARCELOS & COELHO, 2010), no Brasil, o construto de emoções 
ainda recebe pouca atenção nesta área, ao contrário da área de educação, no exterior, em 
que as emoções de professores vem sendo pesquisadas desde o fim da década de 90 (NIAS, 
1996; ZEMBYLAS, 2005; HARGREAVES, 2005) e vistas como parte integral do trabalho dos 
professores. Dessa forma, este trabalho enfatiza a importância das emoções na formação de 
professores, especialmente em um projeto de formação continuada com professores de línguas 
inglesa (PECPLI). O PECPLI funciona como um espaço em que os desafios enfrentados pelos 
professores são articulados com base no conceito de reflexão orgânica (GIMENEZ, 2005). 
Através do ouvir e compartilhar histórias, criamos um espaço de pertencimento emocional 
(MURPHEY, 2010) que favorece a aprendizagem e a mudança. Neste trabalho, explicito esse e 
outros princípios norteadores do projeto, bem como apresento resultados advindos dele.

Palavras-chave: pertencimento emocional; formação de professores; emoções

Trabalho 2

Transformações identitárias vivenciadas por professoras de Inglês em um projeto 
de Educação Continuada 
Maria da Conceição Aparecida Pereira Zolnier (UFV)

O objetivo desta comunicação é apresentar um recorte de uma pesquisa de doutorado 
desenvolvida com oito professoras de inglês de escolas públicas, inseridas em um projeto 
de educação continuada (PECPLI). Os dados revelam que, ao chegarem ao projeto, as 
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participantes trazem experiências pessoais anteriores relativas à aprendizagem, ao ensino 
e à vida (MICCOLI, 2010), além das características identitárias construídas a partir dessas 
experiências. No projeto, elas ganham acesso a teorias de ensino, aprendizagem de Inglês e 
de novas formas de trabalho, encontram apoio e amizade, se sentem respeitadas e acolhidas. 
Ao conseguirem superar os conflitos inerentes à aprendizagem e às relações interpessoais e 
persistirem no grupo, vivenciam experiências significativas nos domínios cognitivos, sociais 
e afetivos. Como consequência, experimentam diferentes tipos de mudanças, principalmente 
nas identidades. Após os encontros,destacam experienciar fortalecimento em termos de 
conhecimento, autopercepção e empoderamento, conforme defendido pelos estudiosos da 
aprendizagem transformadora (MEZIROW et al, 2000). Dessa forma, as participantes destacam 
que aprendem a se ver de diferentes formas, passam a se valorizar mais, sentem mais prazer 
com o trabalho, melhoram a autoestima, a saúde e suas aulas.

Palavras-chave: identidades; experiências; formação de professores

Trabalho 3

Narrativas, histórias e experiências de professores do PECPLI 
Rafael Barcellos de Moraes (UFV) 

Neste trabalho, reflito sobre as experiências e histórias narradas durante um dos encontros 
com as participantes do Projeto de Educação Continuada para Professores de Língua Inglesa 
(PECPLI). Durante esta reflexão, discuto como as histórias contadas pelas participantes do 
PECPLI podem ilustrar o pensamento narrativo que ressignifica suas experiências pessoais e 
de prática de ensino de língua inglesa e compreende suas crenças e identidades. Ao proceder 
desta forma, tento compreender como a análise desse encontro pode ajudar a ilustrar o fazer 
metodológico da Pesquisa Narrativa, pelo viés dos estudos de Clandinin & Connelly (2000) e 
John Dewey. Os resultados ilustram o fazer metodológico da Pesquisa Narrativa bem como 
as crenças e identidades reveladas nas histórias contadas pelas participantes do PECPLI, que 
incluem aspectos como a formação de professores, a prática de ensino e o relacionar entre as 
participantes no contexto da formação continuada. Concluo com algumas implicações para os 
estudos que se proponham a utilizar a Pesquisa Narrativa como metodologia de investigação 
e a discutir questões relacionadas à formação continuada.

Palavras-chave: pesquisa narrativa; experiências; formação continuada

Trabalho 4

PECPLI: encontro de experiências e emoções na formação continuada do professor 
de inglês
Hilda Simone Henriques Coelho (UFV)

Os projetos de formação continuada no Brasil (EDUCONLE, PECPLI, PECPISC, por exemplo) 
são reconhecidos por sua natureza reflexiva e, muitas vezes, interventiva sobre o processo 
de ensino e aprendizagem. Colaboradores e formadores destacam que, além de serem uma 
oportunidade para a continuação da formação profissional, os projetos se estabelecem como 
espaços de conversação para a acolhida das emoções vivenciadas pelos professores, pois 
possibilitam a partilha de histórias de vida (MATURANA & REZEPKA, 2001; MATURANA, 
2002; CLANDININ & CONNELLY, 2000). Neste trabalho pretendemos compartilhar as 
emoções e experiências no PECPLI. Para tal, tomamos a pesquisa e as publicações de Humberto 
Maturana, seu conjunto de ideias e explicações, denominado Biologia do Conhecer, para 
compreendermos o existir humano e como esses interagem nos domínios de sua existência. 
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Daremos destaque à rede de conversação (MATURANA, 2002) estabelecida no grupo, meio no 
qual o processo de reflexão acontece, propiciando o surgimento de novas atitudes na prática 
dos professores e possibilitando a continuidade do projeto.

Palavras-chave: experiências; emoções; formação continuada

ANDRESSA BRAWERMAN ALBINI - UTFPR
PROGRAMA DE ASSISTENTE DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA PROJETOS 
INSTITUCIONAIS: UM PROJETO PROMISSOR

O inglês é internacionalmente considerado uma língua global e, diante deste cenário mundial, é 
cada vez mais necessária a introdução de reflexões e discussões culturais na formação de professores 
conscientes. Com essa noção em mente, o Programa de Assistente de Ensino de Língua Inglesa 
para Projetos Institucionais é uma parceria CAPES/Fulbright que objetiva a permanência de 
assistentes de ensino americanos em vinte instituições federais de ensino superiores no período 
de quatro anos. A possibilidade de contar com um assistente de ensino nascido em um país com a 
cultura e língua-alvo tem sido extremamente interessante como fonte de intercâmbio e consciência 
cultural a esses futuros professores de inglês. Além disso, o contato de estudantes de Letras com um 
falante nascido nos Estados Unidos se mostrou uma forma de motivação e oportunidade de prática 
e melhora das habilidades de escuta e fala. O primeiro ano do projeto (2011) obteve resultados 
excelentes e foi uma experiência extremamente enriquecedora para os alunos e professores dos 
cursos de Letras envolvidos. O objetivo desta comunicação é expor, analisar e comentar as 
experiências e os resultados obtidos com esta parceria em quatro instituições de ensino superior: 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Universidade Federal de Tocantins, Universidade 
Federal de Goiás e Universidade Federal de Uberlândia. As instituições desta coordenada 
representam a realidade de quatro regiões distintas do Brasil, fornecendo em um único programa 
um profundo intercâmbio de experiências profissionais, acadêmicas e culturais entre professores 
em serviço e pré-serviço.

Trabalho 1

A experiência do Programa de Assistente de Ensino da Língua Inglesa na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Andressa Brawerman Albini (UTFPR)

Maristela Pugsley Werner (UTFPR)

O projeto de assistente de ensino de inglês (English Teaching Assistant - ETA) estará no seu 
segundo ano no curso de Letras da UTFPR em 2012. O objetivo desta comunicação é relatar 
as atividades realizadas pelos assistentes de ensino nesse período e discutir os resultados 
alcançados por eles. No primeiro ano do projeto, as atividades foram concentradas em três 
tipos principais: conversation clubs, grammar ou writing lab e palestras. O conversation 
club consistiu em dois grupos de alunos que, liderados pela professora assistente americana, 
reuniam-se para conversar sobre assuntos variados, praticando a língua e a cultura norte-
americana. Durante estes encontros, os alunos participantes puderam trocar experiências 
interessantes entre si, além de aprender mais a respeito da vida norte-americana e das diferenças 
culturais entre Brasil e Estados Unidos. Tanto os alunos quanto a professora assistente fizeram 
relatos enriquecedores desses momentos. O language/writing lab foi formado por estudantes 
de nível básico ou intermediário de inglês que desejavam melhorar suas habilidades de escrita 
ou praticar a gramática da língua inglesa. Foram realizadas palestras mensais discutindo 
tópicos da cultura norte-americana, tais como: educação nos EUA, música, imigração, etc. 
Além dessas atividades principais, a ETA mantinha um blog para ter um contato constante 
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com os alunos. Este foi um exemplo de como a tecnologia pode auxiliar o ensino de maneira 
bem-sucedida. A ETA postava artigos interessantes, links com atividades para os alunos e 
reflexões sobre a língua inglesa no blog, que obteve até 500 visitas por mês. Todas as atividades 
ofertadas pela ETA foram de muito sucesso e o contato dela com os alunos e os professores 
do curso foi extremamente vantajoso para todos, que tiveram uma experiência riquíssima em 
termos de ganho cultural e linguístico. Não há dúvidas que este projeto tem sido inovador e 
enriquecedor, trazendo qualidade no ensino desses futuros professores de inglês.

Palavras-chave: assistente de ensino; cultura norte-americana; estudantes de Letras

Trabalho 2

Reflexões sobre o primeiro momento do projeto ETA/CAPES/Fulbright no Tocantins 
Elisa Borges de Alcântara Alencar (UFT)
O Estado do Tocantins é o mais novo do Brasil, tendo sido criado em 1988. A Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) tem apenas sete anos e possui sete campi, de norte a sul do Estado. 
A oferta do Curso de Letras por esta universidade em Araguaína constitui a possibilidade de 
preparar e qualificar professores para atuar na rede de ensino nessa região, colaborando com o 
desenvolvimento desta área. A demanda de profissionais qualificados na área de Língua Inglesa 
no estado tem impulsionado iniciativas relevantes, tais como o Tocantins English Project (TEP, 
2002-2004), e a Associação de Professores de Língua Inglesa do Estado do Tocantins (APLITINS 
- 2003), ainda insuficientes para atender a demanda. Por essas razões, o projeto justificou-
se pela necessidade de oferecer aos nossos graduandos, a oportunidade de aprimorar seus 
conhecimentos da Língua Inglesa, na variante estadunidense, bem como de sua cultura. Desta 
forma, analisaremos em que medida o projetoBrasil – Estados Unidos: construção de saberes 
interculturais  colaborou com a aprendizagem dos acadêmicos de Letras durante o primeiro 
ano de sua implantação.  Se partirmos do pressuposto que interação é, segundo Brown (1994, p. 
154), “a troca colaborativa de pensamentos, sentimentos, ou ideias entre duas ou mais pessoas, 
resultando em um efeito recíproco” para os participantes, qual o efeito da presença do ETA 
no desenvolvimento cognitivo de nossos alunos, nas práticas metodológicas dos professores 
envolvidos e no conhecimento de mundo do ETA e da comunidade acadêmica?

Palavras-chave: interculturalidade, ensino de LI, competência linguística

Trabalho 3

Intercâmbio linguístico-cultural e formação de professores de inglês
Carla Nunes Vieira Tavares (UFU)

O curso de Letras da Universidade Federal de Uberlândia oferece aos alunos licenciaturas 
simples em Português, Francês, Espanhol e Inglês. Dentro da licenciatura em Inglês, percebemos 
que certos estereótipos quanto à cultura anglófona perduram e que a competência comunicativa 
dos futuros professores é um entrave para o exercício do ensino de língua estrangeira. 
Acreditando, portanto, que língua e cultura interligam-se; e que a  aprendizagem de outra 
língua representa uma instância de alteridade, pois ela possibilita ao sujeito contar-se de uma 
perspectiva discursiva diferente, a partir do reconhecimento de um outro e, assim, estabelecer 
uma dialeticidade de culturas,  propusemos um projeto para a CAPES/Fulbright que privilegia 
a interculturalidade. O objetivo geral do projeto é propiciar a troca de experiências entre 
estudantes estadunidenses (assistentes de ensino – ETA) e brasileiros. Espera-se promover 
uma visão de mundo e do outro mais dialética que resulte uma formação mais holística tanto 
de alunos-professores brasileiros como dos ETAs. O objetivo desta comunicação é debater 
as iniciativas propostas pelo nosso projeto, articulá-las às oportunidades de enriquecimento 
intercultural e apresentar as expectativas geradas no curso de Letras da UFU.
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Palavras-chave: interculturalidade; ensino-aprendizagem de língua estrangeira; formação 
profissional

Trabalho 4

Programa de assistente de ensino de língua inglesa: Projeto de Assistente de Ensino 
de Língua Inglesa UFG- 2012 -2014 
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)

O Projeto de Assistente de Ensino de Língua Inglesa UFG-2012-2014 é uma proposta integrada 
que abrangerá alunos da Faculdade de Letras, do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais e 
de outros Institutos da Universidade Federal de Goiás a partir do apoio da Coordenação de 
Assuntos Internacionais (CAI), proporcionando contato direto com falantes nativos de inglês, 
com fins ao desenvolvimento de habilidades orais e escritas, promoção de atividades culturais, 
em complementação ao currículo formal. Almejamos, através dessa experiência, enriquecer a 
formação dos estudantes da UFG através do contato com profissional nativo da língua inglesa. 
Ao longo do período de dois semestres, o ETA será incentivado a: (1) envolver-se no programa 
de monitorias de língua inglesa de modo a proporcionar suporte linguístico e contribuir para 
o planejamento e execução de aulas e de materiais didáticos aos monitores e aos alunos que 
se interessarem por melhorar a sua expressão oral e escrita em língua inglesa através do 
programa de monitoria; (2) contribuir em atividades que possam aperfeiçoar não somente o 
conhecimento linguístico mas também promover discussão sobre temáticas interculturais; (3) 
envolver-se nos programas de extensão da UFG, experiência esta que proporcionará ao ETA 
uma visão mais abrangente de como funciona o ensino de língua inglesa no contexto brasileiro, 
de forma a contribuir com seus conhecimentos para fomentar a troca entre a universidade e a 
comunidade externa. Esta apresentação se propõe a apresentar o projeto e debater e enriquecer 
a proposta atual, a qual certamente passará por adequações quando da sua implementação, 
constatação esta que reforça e incrementa a necessidade deste momento de interação com 
instituições já em processo de desenvolvimento e redefinição de seus projetos, a partir das 
experiências vivenciadas em 2011.

Palavras-chave: assistente de ensino; ensino de língua inglesa; temáticas interculturais

ANTONIA DILAMAR ARAÚJO - UECE
UMA ANÁLISE DA MULTIMODALIDADE EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
IMPRESSOS E DIGITAIS DE LÍNGUA INGLESA 

O advento da tecnologia e a rapidez da informação tornaram a comunicação mais multimodal. A 
multimodalidade, caracterizada pela combinação de diferentes recursos semióticos, está presente 
na internet, na mídia, nos materiais didáticos impresso e online. A presente sessão coordenada, 
composta de quatro trabalhos, tem por objetivo geral discutir como as atividades de leitura de 
textos multimodais em materiais didáticos contribuem para o letramento visual dos aprendizes de 
língua estrangeira e analisar a gramática do design visual em textos multimodais. Os trabalhos se 
pautam nos pressupostos teóricos da Semiótica Social postulada por Kress; van Leeuwen (1996) 
e de letramento visual, de Unsworth (2006) e Stokes (2001). O primeiro trabalho examina um 
corpus de atividades de leitura de textos multimodais em websites instrucionais de língua inglesa 
para investigar se e como as imagens são exploradas nas atividades de leitura em materiais online 
para desenvolver as habilidades críticas dos aprendizes. O segundo trabalho analisa como a imagem 
e sua representação multimodal se materializa na produção de sentidos através da conjunção dos 
vários recursos semióticos presentes no livro didático New Interchange Intro. O terceiro analisa 
a metafunção representacional em dez textos multimodais no livro didático de inglês Globetrekker  
Expedition, destinado a aprendizes do ensino médio. Resultados preliminares revelam a riqueza 
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de imagens nos materiais didáticos de língua inglesa, mas pouca atenção é dada para o letramento 
multimodal e para a integração entre linguagem visual e verbal na compreensão de textos. Os 
trabalhos dessa sessão pretendem contribuir para a discussão sobre letramento visual no ensino 
de língua inglesa.

Trabalho 1

Uma análise de atividades de leitura de textos multimodais no ensino-aprendizagem 
de Inglês em websites instrucionais
Antonia Dilamar Araújo (UECE)

É fato que vivemos em uma era de pluralidade de usos da linguagem em diferentes contextos 
sociais e que as novas tecnologias já chegaram às escolas e têm despertado nos estudiosos 
da educação e da linguagem interesse em entender o uso das novas práticas de linguagem 
na formação dos aprendizes. Sabe-se que as novas práticas têm gerado diferentes formas 
de comunicação que resultam em diferentes maneiras de representar o conhecimento e a 
experiência. Uma dessas formas é o texto multimodal presentes na internet, na mídia, nos 
materiais didáticos impressos e online, que agora se apresentam pleno de cores, formas, 
imagens, sons e movimentos.  Neste trabalho, utilizamos os pressupostos teóricos da 
Semiótica Social de Kress e van Leeuwen (1996, 2001, 2006), que considera que os significados 
são construídos na interação da linguagem verbal com a linguagem visual para analisar um 
corpus de atividades de leitura de textos multimodais em 15 websites instrucionais de língua 
inglesa. O objetivo deste trabalho é o de investigar se e como as imagens são exploradas nas 
atividades de leitura em websites para desenvolver as habilidades críticas dos aprendizes, 
como também o de ampliar a compreensão dos sentidos dos textos nos sites analisados. 
Examinamos também a integração entre linguagem verbal e visual na compreensão de textos 
multimodais. Os resultados preliminares apontam para a riqueza de imagens nas atividades 
de leitura, porém pouca atenção é dada para a compreensão dos sentidos veiculados aos textos 
visuais e para a percepção da relação entre linguagem verbal e visual.

Palavras-chave: textos multimodais; sites instrucionais; atividades de leitura

Trabalho 2

A multimodalidade nos diálogos e nas atividades de leitura do livro didático New 
Interchange Intro. 
Maria Eldelita Franco Holanda (UFPI)

Este trabalho objetiva analisar como a imagem e sua representação multimodal se materializa 
na produção de sentidos através da conjunção dos vários recursos semióticos: texto visual 
e texto verbal, tipografia e outros recursos presentes no livro didático New Interchange 
Intro.  Examinar e analisar diálogos e as atividades de leitura de textos multimodais do livro 
didático, à luz da Gramática do Design Visual e Kress e van Leeuwen (1996), para verificar 
como a relação imagem estática e texto verbal transmitem significados sobre o mundo, e como 
elas ampliam os conhecimentos da língua, visando o letramento visual do aluno. Observar-
se-á, também, como o elemento visual representa o mundo através da linguagem, e como ela 
constrói as relações de sentido na organização e constituição do texto. A multimodalidade será 
estudada com base na noção da gramática visual proposta por Kress e van Leeuwen (2006). 
O foco das análises serão as metafunções representacional, interativa e composicional da GV 
identificadas em duas unidades do livro New Interchange Intro. Os resultados preliminares 
apontam para a visão multimodal dos textos nesse livro didático.

Palavras-chave: multimodalidade; imagem; letramento visual
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Trabalho 3

O visual no livro didático de língua estrangeira: significativo ou ilustrativo?
Raquel Ferreira Ribeiro (UECE)

O advento da tecnologia e a rapidez da informação tornaram a comunicação mais multimodal. 
Antes havia o predomínio da modalidade verbal, agora outros modos semióticos devem ser 
encarados como possuidores de significado dentro do texto que passou a ser multimodal. Por 
isso, destaca-se a necessidade de instruir aprendizes em noções de perspectivas multimodais, 
não só na língua materna, mas também no ensino de línguas estrangeiras, que por sua vez, é 
uma das áreas mais influenciadas pelas novas tecnologias. As análises de materiais instrucionais 
fortalecem as discussões das teorias visuais, que podem levar a questionamentos importantes 
para a mudança no conceito de letramento que possam corresponder às necessidades do ato 
comunicativo atual. O objetivo deste trabalho é discutir pressupostos defendidos por Kress 
e van Leeuwen (2006) através de análise de imagens presentes no material didático voltado 
para o Ensino Médio.  À luz da teoria da Gramática do Design Visual (GDV), foram analisados 
dez textos multimodais do livro didático de inglês Globetrekker Expedition, volume um, de 
Marcelo Baccarin Costa (2010). A análise descritiva busca mostrar estruturas de Representação 
Narrativas e Conceituais dentro da Metafunção Representacional da teoria da GDV e discutir 
que relações existem entre os elementos representados visualmente no material e as atividades 
que este propõe para o aprendizado do aluno, ou seja, se as imagens exercem significado junto 
ao texto ou se são apenas recursos ilustrativos. Para obter resultados, considera-se tanto o livro 
do aluno quanto se há sugestões e explicações do livro do professor na abordagem da imagem. 
O referido material é um exemplar de instrumento escolar que apresenta textos com ambos 
os modos verbal e visual, apesar disso, nota-se uma tendência do visual estar subordinado ao 
primeiro seja ilustrando o texto escrito, ou dando suporte ao vocabulário.

Palavras-chave: multimodalidade; livro didático; língua estrangeira

APARECIDA DE JESUS FERREIRA - UEPG
LETRAMENTO CRÍTICO E MULTILETRAMENTOS: QUESTÕES SOBRE FOR-
MAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA

Esta sessão coordenada reúne trabalhos voltados às questões de letramento crítico (KNOBEL; 
LANKSHEAR, 2007; PENNYCOOK, 2001), multiletramentos (STREET, 2003, 2005; MOITA 
LOPES, 2010) e formação de professores de língua inglesa. Reflexões sobre letramento crítico e 
multiletramentos envolvendo a questão de formação de professores estão relacionados e mostram-
se relevantes, uma vez que são os professores que ao trabalhar com seus alunos em sala de aula 
que levarão em consideração as práticas sociais e os contextos sociais dos alunos existentes no 
ambiente escolar (FERREIRA, 2006; MOITA LOPES, 2003; BAUMAN, 2005). Considerando 
que o letramento crítico e multiletramentos estão relacionados, concordo com Moita Lopes (2010, 
p. 398) quando menciona que “Os textos no mundo dos multiletramentos em que estamos 
vivendo passaram a ser construídos de formas inovadoras nas telas dos computadores, nos quais 
convergem no desktop do computador, ao se apertar uma tecla, ferramentas complexas, que são 
facilmente acessíveis tais como aquelas que possibilitam operar simultaneamente com imagens, 
sons, músicas, cores, vídeos, textos escritos etc.” Dessa forma, é necessário entender que a formação 
de professores de língua inglesa necessita estar tratando dessas questões para que tenhamos uma 
educação que reconheça as várias identidades existentes em sala de aula e que estão em contato 
com essas novas formas de letramento. Nessa sessão de comunicação coordenada são considerados 
trabalhos que abordam as questões de letramento crítico e multiletramentos e as implicações para 
a formação de professores, bem como questões acerca de políticas educacionais.
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Trabalho 1

Os letramentos digitais e sua interface com o ensino de língua inglesa: empoderamento 
e cidadania na web
Ana Paula Domingos Baladeli (UNIOESTE)

O trabalho discute as apropriações que os diferentes sujeitos e grupos sociais têm feito da web 
para a realização de práticas de letramento e, para isso, fundamenta-se no aporte teórico dos 
novos estudos do letramento (NEL) (STREET, 1995, 2003; KLEIMAN, 1998, 2010; FERREIRA, 
2006; BUZATO, 2010). Parte-se do pressuposto que a web 2.0 tem desencadeado mudanças 
socioculturais significativas no que refere ao acesso à informação; à construção e divulgação 
de conhecimento e também no que diz respeito à natureza das interações sociais. Diante disso, 
objetiva-se com as reflexões apresentadas evidenciar os letramentos digitais como práticas sociais 
emergentes sendo, pois, relevante sua compreensão para uma educação cidadã que corrobora 
no empoderamento dos sujeitos (STREET, 2003; ROSENBERG, 2010; NICOLAIDES; TÍLIO, 
2011). Portanto, ao refletirmos sobre os usos da linguagem na web e a tomada desta por sujeitos 
comuns que a tornam um espaço de autonomia e de mobilização, pretendemos desencadear 
reflexões teórico-práticas rumo ao ensino de Língua Inglesa crítico no atual cenário educacional.  

Palavras-chave: letramento crítico; letramento digital; empoderamento

Trabalho 2

Relações étnico-raciais e letramento crítico: reflexões sobre a formação de professores 
de língua inglesa
Mabia Camargo (UEPG)

O presente trabalho caracteriza-se como uma reflexão teórica, parte de uma proposta de pesquisa 
de mestrado que ainda está em desenvolvimento. A pesquisa serárealizada em uma escola 
do campo no Paraná que atende alunos de um Quilombo. Para esse trabalho será feita uma 
reflexão bibliográfica a fim de compreender como é possível tratar das questões étnico-raciais 
nas aulas de língua inglesa (LI) a partir da teoria do letramento crítico e como os documentos 
oficiais contribuem para essa reflexão – pensando na formação dos professores de LI. O 
referencial teórico está sendo construído a partir de estudos sobre letramento crítico, teorias 
socio-identitárias e a questão de raça/etnia (MCLAREN; LANKSHEAR,1993, MOITA LOPES, 
2002,  FERREIRA, 2006, KLEIMAN, 1995, PENNYCOOK, 2001, STREET, 2003, BAUMAN, 
2005, MUNANGA, 2004) e documentos oficiais como, por exemplo, a Lei Federal 10.639/2003, 
que torna obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, e 
a DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira do Paraná). A metodologia 
para esta reflexão será bibliográfica. A pesquisa demonstra até o presente momento alguns 
dados obtidos, como a necessidade da formação continuada dos professores de língua inglesa 
para que as questões étnico-raciais sejam trabalhadas de forma satisfatória em sala. Pretende-
se com este estudo contribuir para um ensino de LI que satisfaça as demandas culturais e 
políticas na igualdade de raça e etnia, e ainda dar continuidade às discussões sobre a formação 
de professores, com vistas a um ensino anti-racista.

Palavras-chave: letramento crítico; formação de professores de língua inglesa; raça/etnia

Trabalho 3

Aproximações entre letramento crítico e letramento digital na formação de 
professores de língua inglesa
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG)
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O presente trabalho relata a pesquisa que se deu com professores de língua inglesa em formação 
que cursam a disciplina Prática de Ensino de Língua Inglesa. Considerando as novas ferramentas 
tecnológicas disponíveis, há uma expectativa de os professores saibam como utilizá-las, pois os 
alunos que hoje estão cursando o Ensino Fundamental e Médio, já são de uma geração que 
são considerados como letrados digitais, sendo assim para interagir como esses alunos e com 
suas práticas sociais os professores necessitam estar preparados para a utilização dessas novas 
ferramentas.  Dessa forma, essa pesquisa tem os seguintes objetivos: entender se os professores 
de língua inglesa em formação que participaram dessa pesquisa se consideram letrados digitais; 
descobrir quais têm sido as tecnologias educacionais que os mesmos têm utilizado; descobrir 
se os mesmos sentem-se preparados para a utilização das tecnologias educacionais existentes; 
entender qual a relação que os mesmos fazem entre letramento digital e letramento crítico. 
Os referenciais teóricos utilizados para a pesquisa foram letramento digital (LANKSHEAR; 
KNOBEL, 2005) e letramento crítico (PENNYCOOK, 2001). A metodologia utilizada para 
coleta e geração de dados foi um questionário que foi respondido online através da ferramenta 
Google docs. Os nove professores em formação que participaram da pesquisa, responderam 
ao questionário que foi enviada por e-mails com um link que dava acesso ao questionário. A 
pesquisa demonstrou que a maioria dos participantes está familiarizada com o uso de tecnologias 
que podem ser utilizadas para fins educacionais, no entanto, até o momento, os participantes 
não tiveram formação específica para utilização de tecnologias para fins educacionais.

Palavras-chave: professores em formação de língua inglesa; letramento crítico; letramento 
digital

AURÉLIA LEAL LIMA LYRIO - UFES
RETHINKING THE EFL TEACHER EDUCATION CURRICULUM AT THE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES): WHERE WE ARE AND 
WHERE WE WANT TO GO 

This session of coordinated talks proposed by professors from the Undergraduate Teaching Degree 
Course in English (Letras/Inglês) at Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) has as its first 
and foremost objective to present and share some reflections upon our current Teacher Education 
curriculum, established in 2006. Our reflections are all based on the teaching staff´s practice and 
perceptions, the students´ perceptions, and the new educational demands as well, since, these 
must regulate and guide not only the critical education of citizens but also teacher education 
programs in face of the new state of affairs in which EFL is now inserted in.The first presentation 
proposes a reflection upon the role of the New Literacies and Critical Literacy Theories in EFL 
teacher education curricula, especially ours. The second is about the new design of our two main 
pedagogical disciplines currently named EFL Teaching Topics and Projects in teaching English 
as a Foreign Language (Topicos and Projetos de Ensino de Língua Inglesa). Finally, the third 
and last presentation is about the journey and the role of the discipline Applied Linguistics in 
our undergraduate course, as it has been part of our curriculum, in former versions, since 1994.

Trabalho 1

Reflecting on the curriculum of the undergraduate teaching degree course in English 
(Letras/Inglês) at Universidade Federal do Espírito Santo in the light of the new 
literacies and of the critical literacy
Livia Fortes Silva Zenobio (UFES)

The curriculum of the Undergraduate Teaching Degree Course in English (Letras/Inglês) 
at Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), in operation since 2006, has been under 
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evaluation on the part of the staff and students as well. The debate we wish to pursue and 
consider is relevant to the new model of reflective and critical teaching, mainly the teaching 
based on the New Literacies and the Critical Literacy Theories. Such a debate has already 
started. Therefore, this study aims at presenting the first perceptions of professors and students 
of the aforementioned course on our process of reflection, transformation and curriculum 
reconstruction in face of the theories mentioned above.

Palavras-chave: curriculum reflection; critical literacy; EFL teaching

Trabalho 2

Challenges and changes in the curriculum: the case of topics and projects
Luciana Ferrari de Oliveira Fiorot (UFES)
Kyria Rebeca Finardi (UFES)

The disciplines of EFL Teaching Topics, and Projects in teaching English as a Foreign Language 
(Tópicos de Língua Inglesa e Projetos de Ensino de lingua Inglesa) in the Curriculum of the 
Undergraduate Teaching Degree Course in English (Letras/Inglês) at Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES) were originally thought of as a way to bridge the gap between theory 
and practice in the area of education and L2 pedagogy. The overall aim of the aforementioned 
disciplines was to bring education, research and practice closer to one another by connecting 
theoretical aspects of L2 teaching and learning with research projects in the area of education. 
Along the years, the disciplines were interpreted in different ways by different professors, and 
as a consequence, its original idea of connecting education, research and practice changed and 
in practice alternated, depending on the professor and approach, among the three original 
foci. A new curriculum for the Undergraduate Teaching Degree Course in English is being 
thought of at UFES, and so, as to include all perspectives, a forum was made with the professors 
and students of the previously mentioned courseof that institution so as to offer a space for 
discussion and reflection. The aim of this presentation is to discuss and reflect upon some of 
the issues that emerged in the forum and were perceived as being important and challenging 
concerning the elaboration of the new curriculum in general, and the disciplines of Topics and 
Projects in particular. 

Palavras-chave: change; curriculum; challenges

Trabalho 3

The applied linguistics discipline in the undergraduate teaching degree course in 
English (Letras/Inglês) at Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
Aurélia Leal Lima Lyrio (UFES)

The Applied Linguistics discipline was inserted in the Curriculum of the Undergraduate 
Teaching Degree Course in English (Letras/Inglês) at Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) in 1992, beginning to operate in 1994 in the 5th period of the course. The objective was 
to help students with their pedagogical practice, preparing them for the Teaching Practice 
discipline, and for the conscious exercise of the profession. Besides presenting the various 
methods of teaching foreign languages the program of the latter also includes supervised 
traineeship. However, the student teachers used to take such discipline without any knowledge 
of the underlying principles of the teaching methods. In this way, the program resembled a 
traineeship in itself, rather than a truly Teacher Education Program. Such an approach is not 
compatible with the role of the University which should prepare autonomous and critical 
citizens (LYRIO, 2002). Education involves reflection and “the theoretical background which 
underlies the activity of the teacher” (LEFFA, 2001, p. 335). Once again, in 2003 we rethought 
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some changes in our curriculum in face of new curricular demands. We then inserted one 
more semester of Applied Linguistics so that we could attend our students´ needs. This new 
curriculum came into force in 2006. We are now discussing a new curriculum taking into 
consideration the results of the present document, the staff´s opinions in relation to such 
results, and the students´ voices as well. This presentation will deal with the journey of the 
Applied Linguistics discipline during all this period, discussing the topics studied and the 
students´ opinions about the program as well. 

Palavras-chave: teaching degree in English; undergraduate course; Applied Linguistics

BARBARA MALVEIRA ORFANO - UFSJ
CORPUS-BASED STUDIES ON THE TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH AS 
A FOREIGN LANGUAGE

This session intends to discuss corpus-based studies focusing, in particular, on the teaching and 
learning of English. Recently, research has focused on the benefits of Corpus Linguistics (CL) to 
EFL taking into consideration different approaches to its use in the foreign language classroom. 
Granger (1998), for example, discusses on the importance of corpus based activities in classrooms 
to favor the development of students’ linguistic awareness of different linguistic features. The 
benefits of giving students interactional feedback is acknowledged by Gass and McDonough 
(2000), however, little has been produced concerning how to give feedback to learners using 
corpora related tools. In another study Markejee (2010) shows concern to the absence that exists 
between corpus research and EFL classes. According to Markejee (ibid.), EFL teachers are still 
not taking full advantage of corpus linguistics in their classes and the gap that exists between 
CL research and TEFL needs to be urgently addressed by academics from the field. Thus, the 
participants of this group rely on current research that aims at identifying the ways in each the 
discipline of Corpus Linguistics can contribute to language pedagogy.  Particularly, the papers 
enclosed in this session will draw on the issues that prove to be at the heart of language pedagogy 
bringing interesting insights to the area of corpus linguistics based on teaching and learning of 
English.

Trabalho 1

Teaching undergraduate students to use Corpus linguistics in EFL classrooms: new 
pedagogical perspectives 
Barbara Malveira Orfano (UFSJ)

While corpora have been extremely present in dictionaries, grammar and vocabulary books, 
EFL teachers are still not taking full advantage of corpus linguistics in their classes. This 
absence is reported in Markejee’s (2010) study in which he shows his concern on the gap that 
exists between corpus research and EFL classes. Meunier (2010), arguing along the same lines, 
emphasizes the urgent need for teachers to get acquainted to basic corpus tools and to explore 
corpus findings in a more effective way. More specifically, Meunier (ibid.) reinforces that the 
discipline of corpus linguistics should be mandatory in any language teaching curriculum. 
Taking this into account, this paper reports on an ongoing research that is being carried out 
with undergraduate students, from the Liberal Arts course (English) at the Federal University 
of Sao Joao del-Rei. The aim of this study is twofold: present corpus linguistics to undergraduate 
students (future English teachers) as a way to engage them in material developments based 
on corpora studies. The methodology employed followed three basic steps: introduce learners 
to Corpus Linguistics principles; motivate them to identify problematic language items based 
on their experience as EFL learners and for some of them as teachers; design corpus-based 
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classroom activities. The results indicate that the group’s perception about the discipline and 
its application to EFL learning shifted from a pure methodological tool limited to language 
research purposes to a more practical resource that enables students to become autonomous 
language learners.  

Palavras-chave: learner corpus; teaching; corpus materials

Trabalho 2

Learner corpora and classroom activities: discourse organizing markers on focus
Deise Prina Dutra (UFMG)
Mirian de Souza (UFMG)

Learner corpus research (GRANGER, 1998) has contributed to a new perspective for 
interlanguage studies that can profit from basic theoretical LC concepts (SINCLAIR, 1991), for 
instance, collocations; from new description of language phenomenon, such as lexical bundles 
(BIBER et al., 1999) and from textual analysis through LC (BERBER SARDINHA, 2010). This 
study is based on the analysis of ICLE (International Corpus of Learner English) and Br-ICLE 
(Brazilian sub-corpus of the ICLE) in comparison with LOCNESS (Louvain Corpus of Native 
Speaker Essays) and COCA (Contemporary Corpus of American English). This research aims 
at (1) presenting results of discourse organizing markers in essays, (2) discussing if these 
markers constitute lexical bundles, (3) discussing the collocations that are used with these 
markers, (4) proposing activities that can be used in undergraduate classrooms to improve the 
use of these markers. Using the functional pragmatic classification of lexical bundles by Biber 
et al. (2004) and Simpson-Vlach and Ellis (2010), we have detected that, among the 200 most 
frequent 3 word bundles, there is a significant difference of frequency of discourse organizing 
markers between Br-ICLE and ICLE(X2 =  380, df = 8 , p = 0.0). Further analysis has shown 
that, for instance, the coordinating conjunction so is followed by comma in Br-ICLE, ICLE and 
LOCNESS, however, so that they (very high in frequency in ICLE) is not a frequent bundle in 
the other corpora. A frequent bundle in Br-ICLE is so this argument goes which does not appear 
in ICLE and LOCNESS, reflecting a possible teaching influence. The connector because is very 
used with I in Br-ICLE which shows inappropriate collocation usage according to the genre. 
Activities based on examples from COCA (Contemporary Corpus of American English) and 
BNC (British National Corpus) were used in classrooms to favor the development of students’ 
linguistic awareness of discourse organizing markers.

Palavras-chave: learner corpus; discourse organizing markers; lexical bundles

Trabalho 3

Feedback to undergraduate student essays: a contribution from Corpus Linguistics
Rejane Wagner Protzner Silero (UFMG)
Luciana Aguiar de Oliveira (UFMG)

Corpora have several applications in a number of fields and when it comes to language teaching, 
specifically, some challenges can be pinpointed, such as the issues of how to properly deal with 
native-speaker corpora, the dichotomy ‘frequency vs. saliency’ and its repercussions, and the 
intermingling of lexis, grammar and ‘lexical chunks’ (HUNSTON, 2002). Important scholars 
have written valuable materials on corpus research applications in second language teaching 
(O’KEEFFE, MCCARTHY, CARTER, 2007; BENNET, 2010; RÖMER, 2011). However, little has 
been produced concerning how to give feedback to learners using corpora related tools. In 
the work of Mackey, Gass and McDonough (2000) we find a discussion about interactional 
feedback and how learners have responded to it, taking both the nature and the content of the 
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feedbacks given. Such work is nevertheless not directly linked with corpora use. Thus, there is 
much more to be explored, especially with respect to including corpus analyses to pedagogical 
approaches of giving feedback. Throughout this paper, we intend to show some attempts that 
were made at giving feedback to the learners whose essays were produced as they participated 
in the compilation of the written corpus CABrI (Corpus de Aprendizes Brasileiros do Inglês) 
at a federal public university in the last two years. Such corpus follows the principles of the 
ICLE (International Corpus of Learner English), and takes part in the BrICLE, the Brazilian 
sub-corpus of the ICLE. In addition to showing our attempts, we reason about the quality/
purposes of our feedback and discuss the category division (verb tense, preposition, etc.) 
proposed, thinking over some choices that were made and how the feedback can be improved 
for upcoming studies.

Palavras-chave: learner corpus; learner feedback, corpus tools

Trabalho 4

Investigado colocações em corpora de aprendiz 
Valdenia Carvalho e Almeida (UFMG)

O presente trabalho, ainda em andamento, contrasta e compara o uso de colocações em 
diferentes corpora eletrônicos. Utilizando o instrumental e conceituação da Linguística de 
Corpus (LC), o estudo tem investigado quais colocações são utilizadas de forma inadequada 
pelos aprendizes brasileiros quando comparadas ao uso que os falantes nativos fazem das 
mesmas. Posteriormente, com base nas inadequações identificadas, criamos e implementamos 
atividades para promover a conscientização linguística. Essas atividades são baseadas nos 
princípios da aprendizagem movida por dados (data-driven learning – DDL) proposta por 
Johns (1994) e aplicadas com futuros professores de línguas. Para atingir esses objetivos, a 
pesquisa faz uma comparação entre um corpus de aprendizes brasileiros de inglês (Br-ICLE 
– The Brazilian Sub-Corpus of the International Corpus of Learner English)  e um corpus de 
falantes nativos (LOCNESS – Louvain Corpus of Native English Essays). O estudo ainda conta 
com dois corpora gerais de referência: COCA (Corpus of Contemporary American English) e 
BNC (British National Corpus). A manipulação dos dados está sendo feita utilizando o AntConc 
3.2.4 (ANTHONY, 2011). A presente pesquisa é ainda uma tentativa de envolver futuros 
professores com a tecnologia dos corpora. Segundo Rӧmer (2011), é necessário aproximarmos 
a pesquisa em corpus e o ensino de línguas, uma vez que os métodos e recursos da LC são de 
grande potencial para a melhoria da prática pedagógica. Até o presente momento, a análise dos 
dados tem sido feita com as colocações com os verbos give e take. Com base nessas análises, 
parece haver uma maior transferência de L1 para L2 nas colocações com o verbo give e uma 
maior semelhança entre o uso do aprendiz brasileiro e o nativo nas colocações com o verbo take. 
Pretende-se, com esta pesquisa, contribuir para a LC, principalmente para a área de estudo da 
linguagem do aprendiz com implicações para o ensino e aprendizagem de línguas.

Palavras-chave: Linguística de Corpus; corpora de aprendiz, colocações

CLARISSA MENEZES JORDÃO - UFPR
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: 
AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO, DA EXTENSÃO E DE UM PROGRAMA DE 
INCENTIVO À DOCÊNCIA

Esta comunicação coordenada apresenta trabalhos voltados ao desenvolvimento profissional 
tanto na formação inicial quanto continuada. Os trabalhos têm embasamento nas teorias pós-
estruturalistas, referencial adotado para analisar as concepções de professores em espaços 
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curriculares e extracurriculares de formação, analisando trabalhos desenvolvidos durante (1) um 
programa de incentivo à docência, (2) o estágio supervisionado, e (3) uma atividade de extensão. 
Esses espaços são concebidos como contextos múltiplos e complexos nos quais a colaboração entre 
os participantes se torna fundamental para a aprendizagem e o exercício da profissão. O primeiro 
trabalho traz reflexões sobre o imaginário de licenciandos em Letras-inglês em relação ao ensino-
aprendizagem de inglês na escola pública, apontando modificações nas práticas construídas 
para o ensino desta língua conforme os licenciandos se familiarizam com o contexto da escola 
pública; o segundo trabalho apresenta vantagens e desvantagens do trabalho em grupo de estudos 
na formação continuada de professores, observando a dinâmica orgânica do grupo de estudo e 
apontando diferentes papéis assumidos pelos participantes em grupos de estudo; o terceiro 
trabalho caracteriza o estágio supervisionado na formação inicial como um espaço de instabilidade 
na construção da identidade de professor, caracterizando esse momento da formação como um 
espaço privilegiado para o exercício da agência dos sujeitos em formação.

Trabalho 1

A escola pública no desenvolvimento profissional de professores: uma análise do 
PIBID na formação de licenciandos em inglês 
Clarissa Menezes Jordão (UFPR)

O PIBID é um programa desenvolvido pelo MEC para incentivar a carreira do magistério 
na educação básica. Os licenciandos bolsistas dedicam 30 horas mensais ao trabalho na rede 
pública, incluindo preparação de material didático e participação em atividades escolares. 
No curso de Letras-Inglês da UFPR, o PIBID é uma oportunidade extracurricular de vivência 
das atividades de ensino/aprendizagem nas escolas públicas desde o início da formação 
universitária, uma vez que a grade curricular adia tal contato para os últimos dois anos do 
curso. Após uma breve apresentação das atividades desenvolvidas e da rotina de trabalho 
estabelecida pelo grupo de Letras-Inglês no PIBID da UFPR, esta comunicação apresenta uma 
análise dos “Diários de Bordo” escritos pelos participantes no ano de 2010, análise com ênfase no 
processo de reconstrução do imaginário sobre a escola pública. Estes diários reflexivos constam 
de entradas semanais escritas pelos bolsistas após cada visita às escolas parceiras, estruturadas 
da seguinte forma: uma entrada geral trata de descrever as atividades desenvolvidas em 
cada período na escola, e vem acompanhada por entradas individuais com os comentários 
pessoais sobre o que cada licenciando considerou mais pertinente comentar sobre o dia na 
escola.  A presente análise aborda as entradas individuais em seus elementos formativos, ou 
seja, destacando aquelas situações em que os comentários dos alunos evidenciam o processo 
de amadurecimento profissional possibilitado pela vivência escolar. Sob uma perspectiva 
discursiva pós-estruturalista, tais momentos serão aproximados de posições teóricas que 
destacam a importância do trabalho colaborativo e da aprendizagem processual, colocando 
em cheque a estrutura 3+1 dos currículos tradicionais das licenciaturas. 

Palavras-chave: escola pública; ensino de inglês; formação de professores

Trabalho 2

Formação inicial de professores: identidade, estágio e hibridismo
Edina Aparecida Cabral Buhrer (UNICENTRO)

O objetivo deste debate é discutir a formação inicial do professor de Língua inglesa a partir 
de duas perspectivas: da critica pós-colonialista, especificamente, do conceito de hibridismo 
de Bhabha (1998; 1990) e dos estudos que discutem a identidade do aluno-professor de língua 
inglesa durante o processo de estágio, basicamente, os estudos de Han (2005). Neste sentido, 
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para discutir estas duas perspectivas, é necessário, primeiramente, entender a formação inicial 
considerando um dos momentos cruciais da formação, o estágio. Mais do que certezas, esta fase 
provoca instabilidade para o aluno-professor em relação ao seu futuro profissional, seja pela 
condição de professor de uma língua que ainda não domina, seja pela condição de aprendiz de 
uma língua em aprendizagem. O estágio, ocasião em que as incertezas e conflitos acentuam-se, 
contribui para que o aluno-professor viva mais intensamente a construção da identidade de 
professor numa situação em que ora posiciona-se como aluno e ora como professor de uma 
língua outra que não a sua. No caso da língua inglesa, envolta numa condição de promessa 
de elevação do status social para quem a “domina”, a construção da identidade de professor 
experiencia um sentimento constante de desejo de completude em relação ao outro (o nativo) 
e de falta em relação à própria língua (não-nativo). Divido entre uma posição e outra, essa 
condição de aluno e de professor, pensada pela perspectiva do hibridismo, pode dar um 
novo sentido a formação inicial do aluno-professor durante o estágio; como um momento de 
oportunidade de exercício de agência aos sujeitos em formação pessoal e profissional.

Palavras-chave: estágio; identidade; hibridismo

Trabalho 3

Professores de língua inglesa: formação continuada e grupos de estudos
Thaisa de Andrade Jamoussi (UEPG)

Esta comunicação tem por objetivo compartilhar reflexões sobre a formação continuada de 
professores de língua inglesa de uma rede pública estadual sob a forma de um grupo de 
estudos. O grupo de estudos que sua última edição foi em 2010 foi desenvolvido de acordo 
com as normas institucionais de extensão. A partir do grupo de estudos realizada uma 
pesquisa com o objetivo de compreender a organização, a dinâmica e o funcionamento do 
grupo de estudos, bem como conhecer a percepção dos professores sobre as contribuições 
do grupo de estudo para sua formação continuada levando em consideração as atividades 
desenvolvidas, as leituras e discussões realizadas. O grupo de estudos foi estabelecido a partir 
dos estudos desenvolvidos por Hammerman (1997), Jones (1997), Arbaugh (2000), Gitlin 
(2000), Britt, Irwin e Ritchie (2001), Nieto e Yearwood (2002), e Unda (2002) que demonstraram 
que grupos de estudo podem ser formas adequadas para o desenvolvimento profissional de 
professores. A coleta de dados incluiu um questionário inicial, os registros das reuniões e de 
uma entrevista final. Os resultados parciais da pesquisa incluem: a compreensão da dinâmica 
orgânica do grupo de estudo, os diferentes papéis que os professores assumem além do papel 
do facilitador externo. Ao contrário do que afirmam alguns estudos, grupos de estudos não 
podem ser definidos como espaços livres de julgamento, uma vez que as relações de poder/
saber entre os membros do grupo fazem parte deste tipo de espaço. A pesquisa também sugere 
que grupos de estudo são adequados para professores com um determinado perfil podendo 
atender apenas determinadas necessidades. 

Palavras-chave: professores de língua inglesa; formação continuada; grupos de estudos

DANIEL DE MELLO FERRAZ – FATEC ZL SP
EDUCAÇÃO, ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E OS DESAFIOS DA PRÁXIS

As teorias de educação crítica destacam a importância de se prover uma educação criticamente, 
socialmente e culturalmente orientada. Quando se trata do ensino de línguas estrangeiras, têm-se 
enfrentado o desafio de promover práticas pedagógicas que focalizem esses domínios. Acreditamos 
que a práxis de uma educação de línguas (Language Education) é essencial para os formadores 
de professores, pois ela discute não somente as teorias, mas nossas práticas de aula diárias. Esse 
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painel apresenta práticas pedagógicas e projetos de ensino de língua inglesa em quatro diferentes 
contextos: uma Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC) onde os alunos de Comércio 
exterior aprendem inglês, um curso de inglês de formação de professores (primeiro semestre de 
graduação em Letras) em Belo Horizonte – MG, um curso para formação de professores de inglês 
(Estágio Supervisionado de um curso de licenciatura em Letras) em Ouro Preto, MG e um curso 
numa instituição australiana de educação técnica (Australian Technical and Further Education 
- TAFE Institution), com alunos em contexto de aprendizagem de segunda língua numa aula de 
ciências. 

Trabalho 1

Novas Perspectivas para o Ensino de Língua Inglesa na Escola Pública: transformando 
práticas e docentes
Leina Cláudia Viana Jucá (UFOP)

O presente trabalho tem por objetivo mostrar como as disciplinas de Estágio Supervisionado 
de um curso de licenciatura em Letras podem ser utilizadas como espaço para a criação 
de novas perspectivas de ensino de língua inglesa para professores em formação inicial. O 
estudo consistiu na elaboração, por parte dos licenciandos, de sequências didáticas a serem 
ministradas por eles, em turmas de Ensino Médio de uma escola pública. A elaboração das 
sequências didáticas foi norteada pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – 
OCEM (MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 2006), por propostas de trabalho que reúnem 
estudos sobre os novos letramentos (ROJO, 2009; McLAUGHLIN; DeVOOGD, 2004) e sobre 
o ensino de língua com base nos pressupostos da Abordagem Comunicativa e do Letramento 
Crítico (MATTOS; VALÉRIO, 2010). No que tange à formação inicial de professores e à busca 
por novas perspectivas de ensino de LI, a elaboração e aplicação das sequências didáticas 
objetivaram reconhecer os elos entre o ensino de Língua Inglesa e a formação para a cidadania, 
visto que as OCEM apontam para o fato de que o fenômeno da globalização – que acaba por 
impactar as relações internacionais política, econômica, social e culturalmente - tem também 
influenciado a educação e, consequentemente, a escola e o trabalho realizado em sala de aula. 
Por isso, há a necessidade de se ampliar o conceito de educação, passando a vê-la também 
como um meio para a formação da cidadania. Reconhecer os elos entre o ensino de LI e a 
formação para a cidadania torna plausível, portanto, a procura por meios de intervir para 
a promoção de mudanças, a criação de novas perspectivas de ensino de língua inglesa e a 
transformação das práticas docentes. Nesse sentido, torna-se imprescindível a busca por 
práticas transformadoras que forneçam novas perspectivas de atuação para os professores em 
formação inicial. 

Palavras-chave: formação inicial de professores de língua inglesa; letramento crítico;  
cidadania

Trabalho 2

Letramento crítico no ensino de Inglês como Língua Estrangeira: o papel da formação 
inicial
Andréa Machado de Almeida Mattos (UFMG)

Após a publicação das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (Brasil, 2006), 
o letramento crítico passou a figurar como uma proposta para o ensino de língua estrangeira, 
aliado à abordagem comunicativa (MATTOS; VALÉRIO, 2010), visando à formação 
educacional crítica do aluno como cidadão. No entanto, trabalhos recentes (MATTOS, 2011) 
têm mostrado que o professor de inglês da escola regular tem dificuldade de implementar as 
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propostas das OCEM para o letramento crítico, não apenas por não conhecer as teorias a elas 
relacionadas, mas também por nunca terem passado pela experiência de aprender através do 
letramento crítico. Há muito o campo da formação do professor de língua estrangeira vem 
falando da “aprendizagem pela observação” (BAILEY et al, 1996), para se referir ao fato de que 
o professor tende a reproduzir os modelos de ensino usados por seus próprios professores. 
Este trabalho, assim, tem por objetivo relatar uma experiência de introdução do letramento 
crítico no ensino de inglês no primeiro período da graduação em um curso de Letras de uma 
grande universidade pública brasileira, visando à formação crítica do aluno e à sua preparação 
como futuro profissional crítico.

Palavras-chave: formação inicial de professores; letramento crítico; Graduação em Língua 
Inglesa

Trabalho 3

De Binti ao Goodall Institute: inglês como segunda língua (ESL) e a pedagogia do 
letramento para estudantes refugiados
Joel Austin Windle (MONASH UNIVERSITY)

As teorias críticas são frequentemente colocadas em oposição às técnicas de instrução 
nas teorias e práticas de aquisição de língua (MILLER & WINDLE, 2010). Esse trabalho 
apresenta um bem sucedido exemplo de integração entre o letramento crítico e a instrução 
de língua em nível básico. O contexto analisado é uma classe de estudantes refugiados de 
um instituto australiano de educação técnica (Australian Technical and Further Education 
- TAFE Institution). Mostraremos como um professor experiente desenvolveu uma aula 
sobre gorilas que permeou uma discussão simples sobre zoológicos bem como questões de 
exploração ambiental no oeste da África, ao mesmo tempo em que incluiu o desenvolvimento 
de conhecimentos linguísticos e científicos. Beasemo-nos no modelo de ação de pedagogia 
transformadora (five stage model of transformative pedagogy) desenvolvido por Jim Cummins 
para analisar e interpretar as estratégias usadas em aula, as quais resultaram na produção de 
uma série de recursos pedagógicos que podem ser utilizados em outros contextos.

Palavras-chave: letramento crítico; prática transformadora; TAFE

Trabalho 4

Educação de língua inglesa nas FATECs: teorias e práticas
Daniel de Mello Ferraz (FATEC ZL SP)

A educação contemporânea, seja ela de línguas, de ciências ou de biologia, vem se questionando 
e se reformulando com o intuito de fomentar um “novo aprendizado” (New Learning) 
(KALANTIZIS; COPE, 2008). Esta apresentação se concentra em como a língua inglesa é ensinada 
e aprendida num contexto de educação tecnológica, ou seja, numa Faculdade de Tecnologia 
(FATEC) do Estado de São Paulo.  A educação tecnológica tem crescido exponencialmente no 
país, no entanto, os seus objetivos e currículos escolares são conflitantes no que diz respeito 
à prática. No ensino de língua inglesa, por exemplo, percebe-se uma diferença entre o que 
é proposto pelas normas institucionais e o que é proposto pedagogicamente. Ao mesmo 
tempo em que a educação tecnológica se volta para a profissionalização e o mercado de 
trabalho, ela deve preparar o aluno para uma formação crítica, holística e cidadã. Baseado na 
proposta EELT (Education through English Language Teaching) (FERRAZ, 2010), apresento 
como tenho lidado com esse desafio de praticar uma educação que vise à aprendizagem 
linguística e a uma formação crítica, cultural, cidadã.

Palavras-chave: educação tecnológica; ensino/aprendizagem de língua inglesa / EELT
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ELEN DIAS - FEF
AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA ORAL DE PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA: 
CONTRIBUIÇÕES À VALIDAÇÃO DO EPPLE (EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA 
PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA)

A presente proposta abarca projetos desenvolvidos no grupo de pesquisa Ensino e Aprendizagem 
de Língua Estrangeira: Crenças, Construtos e Competências (ENAPLE-CCC), o qual investiga 
temas relacionados à avaliação e à certificação da proficiência de professores em contexto pré-serviço 
e em serviço, por meio de testes e exames de proficiência oral aplicados em cursos de licenciatura 
em Letras no Brasil. Os quatro trabalhos tratam de recortes de pesquisas de mestrado e doutorado, 
cujo objetivo principal é contribuir para a validação do EPPLE (Exame de Proficiência para 
Professores de Língua Estrangeira), que atualmente vem sendo aplicado em versões-piloto, em 
dois formatos: presencial e eletrônico. O primeiro trabalho trata-se de uma análise comparativa de 
dados da produção oral de professoras de LI em contexto de avaliação (pré-serviço) e em contexto 
de sala de aula (em serviço), com relação à precisão e à complexidade gramatical, com vistas a 
contribuir para o aprimoramento dos componentes do descritor gramática e estrutura sintática 
do TEPOLI. O segundo enfoca a caracterização da competência lexical da proficiência oral de 
formandos de uma universidade pública de São Paulo para aprimorar o descritor vocabulário da 
escala holística do EPPLE e a criação de sua escala analítica. O terceiro discute tarefas/atividades 
orais do domínio do uso da linguagem do professor, tendo como contextos de pesquisa duas 
universidades, a fim de colaborar para o desenvolvimento de tarefas orais para o EPPLE, as quais 
representem o que se espera do professor de LI em sala de aula. O quarto trabalho, por sua vez, 
discute dados levantados sobre testes de proficiência em LI de maneira geral e tece comparações 
entre instrumentos de avaliação aplicados na versão papel e instrumentos de avaliação eletrônicos. 
Tais apresentações permitem que teçamos uma discussão sobre o fenômeno da avaliação de 
proficiência oral do (futuro) professor de língua estrangeira sob diferentes perspectivas.

Trabalho 1

Uma análise comparativa da precisão e da complexidade gramatical na produção 
oral de professoras de inglês em contexto pré-serviço e em serviço
Bruna Busnardi (UNESP/IBILCE)

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de Mestrado que trata da avaliação da proficiência 
oral de quatro professoras de ILE, cujo foco é a investigação da competência gramatical na 
produção oral das participantes de pesquisa, no que se refere especificamente à precisão e à 
complexidade gramatical em suas falas. Adotamos uma metodologia híbrida de investigação, 
que nos permite comparar, quantitativa e qualitativamente, o desempenho oral das 
professoras no que se refere a estas características gramaticais em contexto pré-serviço, por 
meio da aplicação do TEPOLI, e em serviço, como professoras de LI em sala de aula. Por 
meio desta análise comparativa, buscamos aprimorar os componentes do descritor gramática 
e estrutura sintática da escala holística do teste oral, bem como colaborar para a criação de 
uma escala analítica referente a esses componentes. Nesse sentido, nosso objetivo principal é 
oferecer contribuições à validação do TEPOLI como instrumento de avaliação específico para 
a profissão docente e levantar reflexões que colaborem para a validação do EPPLE como um 
exame que sirva ao propósito de oferecer certificação profissional ao professor de línguas em 
contexto brasileiro.

Palavras-chave: avaliação; língua estrangeira; proficiência oral

Trabalho 2
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Competência lexical na proficiência do professor de Inglês como Língua Estrangeira: 
uma análise do teste oral do EPPLE
Teucle Maurílio Silva Neto (UNESP/IBILCE)

Trabalhos na área (CONSOLO; TEIXEIRA DA SILVA, 2007; BAGHIN-SPINELLI, 2002, 
MARTINS, 2003, 2005) de avaliação da proficiência oral (PO) de (futuros) professores de 
inglês como língua estrangeira (ILE), apontam para a necessidade de (re)definição do perfil 
da proficiência oral de professores de ILE em contextos brasileiros. A partir desta constatação, 
o EPPLE (Exame de Proficiência para professores de Língua Estrangeira) vem sendo 
desenvolvido com o intuito de oferecer parâmetros para que se possa avaliar a proficiência do 
professor de ILE, particularmente, em contextos brasileiros. Neste sentido, esta apresentação 
discutirá os resultados parciais da pesquisa de mestrado vinculada ao projeto supracitado. 
Pretende-se, nesta pesquisa, analisar e caracterizar a competência lexical na proficiência oral 
de alunos do quarto ano de uma universidade do noroeste paulista, valendo-se, para tanto, de 
dispositivos qualitativos e quantitativos de acordo com o conceito de triangulação (SELIGER; 
SHOHAMY, 1989), em uma investigação de cunho etnográfico-interpretativista. O corpus 
desta pesquisa consiste em transcrições de testes aplicados a alunos do quarto ano de uma 
universidade do noroeste paulista realizados nos anos de 2009, 2010 e 2011. Uma vez que as 
duas últimas versões do teste foram aplicadas em versão eletrônica, as diferenças entre as 
modalidades presencial e eletrônica, particularmente no que tange ao aspecto lexical, também 
serão abordadas nesta pesquisa. Este trabalho visa ainda contribuir para a descrição da escala 
holística do exame, e a partir da consideração dos resultados e do corpus levantado, elaborar 
uma escala analítica para o item vocabulário, e consequentemente, com a validação do EPPLE.
Palavras-chave: avaliação; proficiência; vocabulário
Trabalho 3

Elaboração de tarefas orais para o EPPLE: mapeamento parcial de um domínio de 
uso da linguagem
Paulo José Andrelino (UEM)

Este trabalho visa caracterizar, parcialmente, os aspectos formais e linguísticos de tarefas/
atividades orais do domínio do uso da linguagem de sala de aula do professor de língua 
estrangeira (inglês) em duas universidades públicas estaduais no país, com o objetivo de 
produzir tarefas que farão parte de um teste de proficiência oral para professores brasileiros 
de inglês. O trabalho está inserido dentro do arcabouço de pesquisa que envolve a formação 
de professor de línguas estrangeiras e também situa-se no âmbito de um projeto maior que 
aborda especificamente a questão da avaliação da proficiência linguística do professor de inglês 
(CONSOLO, 2008). Além das áreas de avaliação e formação de professor, a proposta envolve 
ainda aspectos da competência comunicativa do profissional do ensino de línguasestrangeiras 
(HYMES, 1972; CANALE & SWAIN, 1980; CANALE, 1983; BACHMAN & PALMER, 1996), 
bem como aspectos da área de testes para fins específicos (DOUGLAS, 2000). O tema sob 
análise permite adotar uma metodologia cujo delineamento possui elementos de ordem 
etnográfica-interpretativista (HAMMSERLEY & ATKINSON, 1989; WATSON-GEGEO, 1995; 
MOITA LOPES, 1994), tendo como principal instrumento de coletas de dados gravações em 
áudio e vídeo para transcrições, questionários e sessões de visionamento, possibilitando uma 
triangulação dos dados.

Palavras-chave: tarefas; teste oral; domínio de uso

Trabalho 4
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Avaliação de proficiência em língua inglesa em meios eletrônicos: recortes de uma 
pesquisa de mestrado
Priscila Petian Anchieta (UNESP)

Visto que o papel do professor é de extrema importância em nosso contexto de ensino/
aprendizagem de língua inglesa (LI), é de grande relevância que ele não participe do processo 
de avaliação apenas como avaliador, mas também como avaliado. De acordo com Martins 
(2005), a avaliação do professor é indispensável para o ensino de línguas, além de representar 
um desafio no trabalho desenvolvido por aprendizes e mestres. A proposta deste trabalho 
é a de apresentar recortes de uma pesquisa de mestrado desenvolvida na UNESP/SJRP, 
voltada para a área de avaliação, na qual foi realizado um levantamento de dados a respeito 
de testes de proficiência em LI existentes no mercado, com o intuito maior de contribuir para a 
elaboração de um exame de proficiência em língua estrangeira, denominado EPPLE – Exame 
de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira, direcionado especificamente para 
professores de línguas. Além dos dados sobre os testes de proficiência que no trabalho foram 
analisados, trazemos algumas comparações entre instrumentos de avaliação aplicados na 
versão papel e instrumentos de avaliação eletrônicos.

Palavras-chave: avaliação; testes em meios eletrônicos; língua estrangeira

ELIANE TEREZINHA DO AMARAL CAMPELLO - UCPEL
IMAGENS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM MULTIDISCURSOS DE 
AUTORIA FEMININA 

Um dos graves problemas que reforça a diferença de gênero, as relações de poder e a preponderância 
da ideologia hegemônica no que concerne à concepção dicotômica entre mulheres e homens é a 
prática da violência. Na sociedade patriarcal, segundo a qual os homens são os dominadores e 
a eles as mulheres devem submeter-se, a violência, física e/ou simbólica, é marca constante e 
ainda presente nas relações sociais contemporâneas. A proposta desta comunicação coordenada 
visa a investigar de que forma a violência contra a mulher é representada em distintos gêneros 
discursivos − o romance policial, o cinema e o mangá −, a partir da análise do tema fundamentada 
teoricamente nos princípios da Crítica Feminista e da Análise Crítica do Discurso.     

Trabalho 1

Crime fiction novels: quando a vítima é uma mulher... 
Eliane Terezinha do Amaral Campello (UCPEL)

Os romances policiais são um dos gêneros literários mais populares. A fórmula – Quem 
matou? Por quê? Como? Onde? – associada à lógica da/o detetive mantêm o suspense na 
narrativa. A maquinação intelectual da/o assassina/o ou da/o detetive eleva essas figuras 
à condição de heroína/herói ou de vilã/vilão, com quem as/os leitores se identificam, de 
acordo com uma análise tradicional a qual também se caracteriza pelo desprestígio com que 
trata uma personagem, embora fundamental à trama: a vítima. Porém, a análise no viés de 
gênero, conforme a Crítica Literária Feminista, pode desvelar sentidos relacionados à vítima, 
quando essa é uma mulher, anteriormente desconsiderados. As mulheres formam a massa de 
leitoras e é com a vítima que se identificam, afirma Tess Gerritsen, escritora inglesa, em “Why 
dead women sell books?”, para quem “estamos confrontando nossos medos... e, mentalmente, 
ensaiando o que faríamos para sobreviver”, o que “depende de nosso conhecimento das 
criaturas que podem nos ferir. Mas essa fantasia não acontece se não formos capazes de nos 
imaginar no papel da vítima.” Ela só cria vítimas mulheres. Por outro lado, Val McDermid, 
“a rainha do thriller psicológico”, cujas vítimas são mulheres e homens, diz que “a pergunta 
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realmente interessante é por que somos tão fascinadas pela ameaça...e as conseqüências da 
violência”. O assunto é polêmico, porém, é consenso a influência marcante, da produção ao 
consumo, da “Dama do Mistério”: Agatha Christie (1890-1976), com mais de 5 milhões de 
cópias vendidas e tradução para dúzias de línguas.  Proponho investigar a vítima (mulher) 
e suas circunstâncias nas novelas whodunnit? de Christie, com foco no tema da violência, a 
partir da conjunção teórica entre gênero e princípios da Análise Crítica do Discurso. Na medida 
em que o crime se esclarece, a vítima surge como sujeito/objeto discursivo e a ideologia, bem 
como tendências pró-feministas da autora (ou não), quanto a relações de poder e de gênero se 
explicitam.   

Palavras-chave: violência; mulher; romance policial

Trabalho 2

O cinema e a violência contra a mulher: o discurso de autoria feminina/masculina 
em três produções hollywoodianas
Renata Kabke Pinheiro (UFPEL)

A violência contra a mulher tem ganhado espaço com cada vez mais frequencia na mídia, 
incluindo-se aí o cinema. Teresa de Lauretis (1994) afirma que há no cinema um processo 
de imaging, ou seja, códigos para ou formas de “colar” às imagens determinados significados, 
havendo uma produção da mulher para o consumo de um público não só masculino, mas 
também feminino. Consequentemente, há também uma possível produção da violência 
contra a mulher, no sentido do modo como ela é apresentada e encarada – qual o discurso 
em relação a ela e se ele tem base androcêntrica ou feminista. Considerando que o cinema, 
como toda produção cultural, reflete práticas e significados sociais ao mesmo tempo em que 
os constrói (CROWLE, 2000; ADELMAN, 2005), verificar como a violência contra a mulher é 
ali retratada configura-se como sendo de extrema importância. Histórias de violência contra 
a mulher (d)escritas por mulheres têm sido levadas às telas em produções hollywoodianas de 
sucesso desde 1991, quando Dormindo com o Inimigo, estrelado por Julia Roberts foi lançado, 
passando por Nunca Mais (com Jennifer Lopez, 2002) até chegar a Terra Fria (2005) que deu 
a Charlize Theron a indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Dois desses filmes foram baseados 
em livros escritos por mulheres e o roteiro do outro tem autoria masculina, e neste trabalho 
são investigadas marcas linguísticas e/ou visuais neles que caracterizem o discurso sobre a 
violência contra a mulher como tendo base androcêntrica ou feminista, levando-se ainda em 
conta a autoria do enredo como feminina ou masculina. Para tanto, foram utilizados princípios 
da Análise Crítica do Discurso, em especial o esquema tridimensional de Fairclough (2001), e 
os resultados demonstram que a questão da imagem da violência contra a mulher retratada no 
cinema longe de estar encerrada merece continuar sob estudo.

Palavras-chave: violência; mulher; cinema

Trabalho 3

Romance e agressão: a violência contra mulheres no shojo mangá 
Otavia Alves Cé (UCPEL)

Os mangás, histórias em quadrinhos japonesas, constituem um fenômeno crescente entre 
jovens do mundo todo. Eles possuem uma forma de editoração peculiar, com segmentos 
de mercado divididos por sexo e faixa etária, desde crianças em fase de alfabetização até 
homens e mulheres adultos. Cada segmento possui características próprias, sendo os mais 
populares o shojo e o shonen, mangás destinados às garotas e aos garotos, respectivamente. 
O shojo mangá (mangá adolescente feminino), é o segmento editorial mais rentável do 
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mercado editorial japonês. O tema predominante das histórias envolve interações complexas 
entre as personagens, normalmente associadas a enredos românticos e melodramáticos. Outra 
característica dos shojo mangás é que são praticamente todos desenhados por mulheres, 
fato que poderia causar inveja às desenhistas do mundo inteiro, uma vez que poderia ser 
um passo, uma condição especial para que a mulher construísse sua imagem e até fosse um 
agente modificador. Entretanto, ao ler e pesquisar sobre gênero, me deparei com uma situação 
contraditória: mesmo de posse da ferramenta, muitas autoras insistem em perpetuar cenas de 
agressão e violência contra mulheres, seja essa física ou ideológica. O presente trabalho constitui 
uma análise visual-discursiva de recortes do mangá Angel Sanctuary (1995-2001), da mangaká 
japonesa Kaori Yuki. O objetivo principal é investigar e apontar cenas de violência contra a 
mulher presentes nos mangás shojo por meio da análise desses recortes. A fundamentação 
teórica busca sustentação na Análise Crítica do Discurso (ACD) de Fairclough (2001), Van Dijk 
(1993, 2008) e Wodak (2000, 2004), na Gramática Visual de Kress e van Leeuwen (1998), nos 
Estudos de Gênero de Butler (1998, 2008), Haraway (2004) e de Lauretis (1994) e na cultura pop 
japonesa de Gravett (2006), Luyten (1985, 2002, 2005) e Sato (2005, 2007).

Palavras-chave: violência; mulher; mangá

FRANCISCO JOSÉ QUARESMA DE FIGUEIREDO - UFG
TECNOLOGIA E ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

Nesta sessão coordenada, serão apresentados 3 trabalhos que discutem os efeitos do uso da 
tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. O primeiro trabalho 
apresenta os possíveis benefícios da telecolaboração na aprendizagem de inglês e de português, 
numa perspectiva instrumental, por meio da utilização do aplicativo Openmeetings, que possibilita 
aos usuários, durante a interação, fazer uso de diferentes recursos midiáticos. O segundo trabalho 
focaliza a percepção de docentes formadores sobre a utilização dos recursos tecnológicos no 
processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Já o terceiro trabalho discute sobre 
as representações identitárias que se materializam nas escolhas linguísticas dos usuários das 
comunidades virtuais do Orkut, direcionadas a professores de língua inglesa. Os resultados dos 
estudos apontam para a importância de se ampliarem os contextos de ensino e aprendizagem de 
línguas para além das salas de aula, incluindo, assim, os ambientes virtuais.

Trabalho 1

O processo de ensino e aprendizagem de inglês e português em regime de teletandem 
numa perspectiva instrumental 
Suelene Vaz da Silva (IFG)
Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG)

Este estudo tem como temática principal as interações realizadas em regime de teletandem entre 
oito interagentes vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 
Brasil, e oito aprendizes estrangeiros de duas instituições de ensino alemãs: a universidade 
de Trier e a Universidade de Ciências Aplicadas de Worms. As interações fizeram parte de 
um processo de ensino-aprendizagem de línguas, em uma abordagem instrumental, visto 
que os interagentes eram alunos de cursos na área de Turismo e de Hotelaria. A investigação 
qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; NUNAN, 1992; SELIGER; SHOHAMY, 1984) foi 
conduzida de agosto a dezembro de 2010. Os dados, coletados do aplicativocomputacional 
síncrono gratuitoOpenmeetings, bem como por meio de e-mails, questionários, entrevistas, 
observações e atividades acadêmicas realizadas pelos interagentes, foram analisados à luz da 
teoria sociocultural (VYGOTSKY, 1998), enfatizando a aprendizagem colaborativa de línguas 
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(FIGUEIREDO, 2006) e de teorias relativas ao regime tandem de aprendizagem de línguas 
(BENEDETTI, 2010; BRAMMERTS, 2002; SOUZA, 2003, 2006; VASSALO; TELLES, 2009). Dentre 
as conclusões obtidas, observou-se que os interagentes utilizam-se, tanto para ensinar como 
para aprender línguas, além do áudio e do chat, outros recursos midiáticos disponibilizados 
pela mensageira Openmeetings e pela web, como, por exemplo, a lousa interativa e alguns 
tradutores eletrônicos. O uso de tais recursos revela não só o uso de estratégias mediadoras no 
processo de ensino e aprendizagem de línguas, como também a autonomia, a reciprocidade 
e a criatividade dos aprendizes no desenvolvimento desse processo. Desse modo, os 
resultados apontam para a importância de se ampliarem os contextos de aprendizagem de 
línguas na abordagem instrumental, incluindo, assim, ambientes virtuais, tais como os de 
regime teletandem.

Palavras-chave: inglês instrumental; recursos midiáticos, telecolaboração

Trabalho 2

“Uma ótima aula pode ser dada só com quadro e giz.”: percepções e usos de recursos 
tecnológicos por docentes universitários no processo de ensino-aprendizagem de LEs 
Eliane Carolina de Oliveira (UFG)

Vários recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem estão sendo utilizados 
por instituições de ensino diversas, entre elas as universidades. Tais recursos permitem aos 
professores a incorporação de novas ferramentas no ensino, o gerenciamento on-line do 
conteúdo, além de ampliar as formas de interação com os alunos. No entanto, a utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) nas instituições de ensino superior 
pode ser afetada tanto pelos contextos quanto pelo grau de familiarização e pelas percepções 
dos docentes acerca dos seus benefícios (DELL’AGLIO ET AL., 2002; SANTOS, 2003; ZARA-
EE, 2011). Como recorte de um projeto mais abrangente que focaliza a relação entre a formação 
docente, a atuação pedagógica e a utilização dos recursos tecnológicos no processo de ensino-
aprendizagem de línguas estrangeiras (LEs), esta comunicação visa relatar as práticas de 
docentes universitários com as novas TICs, suas percepções sobre a importância de utilizá-
las na formação do futuro profissional de ensino de LEs bem como as iniciativas pessoais e 
institucionais na sua formação contínua visando à utilização de novos recursos tecnológicos 
na prática pedagógica contemporânea.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de LEs; formação docente; novas TICs

Trabalho 3

Constituição de práticas identitárias de professores de inglês em comunidades 
digitais
Danie Marcelo de Jesus (UFMT)

O objetivo deste trabalho é investigar as práticas identitárias de três comunidades virtuais do 
Orkut, direcionadas para professores de língua inglesa – English Language Teachers, English 
Teachers in Brazil, Sou Professor(a) de Inglês. A finalidade é compreender como a identidade 
profissional dos professores é construída no discurso dos participantes. O estudo se insere 
numa perspectiva crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 2000). A metodologia de pesquisa é 
de caráter interpretativo, e a análise buscou apreender as representações identitárias que se 
materializam nas escolhas linguísticas dos usuários das comunidades. As conclusões apontam 
para uma tentativa de fixar uma identidade profissional tradicional do professor de língua 
estrangeira nessas comunidades.

Palavras-chave: práticas identitárias; professor de inglês; comunidades virtuais
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GLORIA GIL - UFSC
LANGUAGE, CULTURE AND IDENTITY ISSUES IN FOREIGN LANGUAGE 
LEARNING AND TEACHING 

Departing from a view of foreign language learning that incorporates a social and cultural 
perspective, the four papers of this section have the underlying assumption that learning a foreign 
language involves learning the culture(s) of both the language learner and of cultures of the target 
language. Therefore, as Kramsch (1993) suggests the process of learning language and culture(s) 
together would allow the construction of a ‘third space’. Furthermore, the papers are also directly 
or indirectly pointing to the possibility of the process of language and culture learning to have 
a bearing on the learners’ identity construction. Also, the assumptions presented before may 
be said to be some of the main principles of what has been called the ‘intercultural approach 
to teaching foreign languages’, an approach that aims to overcome the traditional dichotomy 
between language and culture in the foreign language classroom. The first paper, by Barros and 
Gil, discusses the language and culture representations of a group of teachers of English as a 
foreign language from Santarém, Pará. The second paper by Luis and Gil deals with the different 
representations of culture learning held by some English undergraduate students from the 
Universidade Federal de Santa Catarina. The third paper by Ruhmke-Ramos and Campos reports 
on an inter-disciplinary pedagogical activity carried out with some high school students from 
Colégio de Aplicação Universidade Federal de Santa Catarina that aims to develop intercultural 
competence. Finally, the paper by Oliveira and Gil investigates the identity of a group of student-
teachers and teachers in service from the region of Açú, Rio Grande do Norte using Norton’s 
(2000; 2001) concepts of investment and imagined communities.

Trabalho 1

English student-teachers’ representations about culture learning in their English 
language classes at UFSC 
Renata Gomes Luis (UFSC) 
Gloria Gil (UFSC)

The relationship between language and culture in the foreign language classroom has been an 
issue that has been thoroughly discussed in Applied Linguistics in the last years. Yet in spite 
of the vast amount of theoretical discussions, this closed relationship between language and 
culture has not been much empirically investigated either in real classrooms or about students’ 
and teachers’ representations. For instance, two studies: Sarmento (2004) and Menard-Warwick 
(2009) have revealed that teachers and learners do construct different cultural meanings in 
their classes. Thus, considering this gap, this study tried to capture some English student-
teachers’ representations about culture learning in their English language classes at UFSC. 
For that purpose, three groups of students from the undergraduate course in English at UFSC 
were analyzed, that is, students enrolled in Oral English I, Oral English V and Oral English 
VII. An open-ended questionnaire and semi-structured interviews with students were used as 
research instruments for data collection. The results showed that students represented culture 
learning in mainly two ways. Culture learning was either viewed as“learning about the other 
(countries)” or as “learning how to perform the language appropriately”. 

Palavras-chave: culture learning; representations; English as a foreign language

Trabalho 2

The context of culture in the teaching and learning of English as a foreign language 
in Santarém, Pará: a study of in-service teachers’ culture-related representations 
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Silvia Cristina Barros de Souza (UFSC)
Gloria Gil (UFSC)

Due to the widely spread use of English nowadays, which means, the use of the English language 
in and from different cultures, English teaching should be seen today as a process  that involves 
social and cultural perspectives. Such approach can be called ‘intercultural’ (KRAMSCH, 
1993), and involves not only the culture of the language being studied but also the learner’s 
own culture. Many authors have drawn attention to the importance of including the context of 
culture when teaching English as foreign language. Authors such as Valdes (1986, 1990), Byram 
(1991), Byram and Fleming (1998), Kramsch (1993) have stated that it is impossible to teach 
English without teaching culture. One essential part of the context of teaching and learning 
is made up of the teachers’ own “representations”. This study aims at presenting some of the 
representations that teachers of English as a second language in Santarém-Pará hold about the 
relationship between language and culture. The construct representation will be understood 
as “as a set of meanings constructed socio-culturally and historically, from negotiations among 
participants and the significations, expectancies, intentions, values and beliefs” (CELANI & 
MAGALHÃES, 2002). Two different sets of representations were identified in the teachers’ 
discourses in the interviews carried out: one set regarding the teachers’ representation of the 
English language in their region and another regarding their representations of pedagogical 
practice.

Palavras-chave: intercultural; language and culture; teachers’ representations

Trabalho 3

Developing intercultural activities in the foreign language classroom 
Nadia Karina Ruhmke Ramos (UFSC)
Maristela Campos (CA-UFSC)

The objective of this work is to present some actions regarding the development of classes having 
in mind the area of intercultural studies in English teaching. The current study stems from an 
interdisciplinary research group from Colégio de Aplicação – UFSC with the aim at developing 
an interface among the different disciplines offered in the school curriculum, specifically, 
Sociology, History, and Portuguese. The activities introduced here are part of a project of this 
research group entitled “Em cada vereda uma canção” whose general objective is to revisit 
world historical, social and cultural memory through protest songs from different ethnic groups 
and historical periods in an intertextual approach. Concerning English teaching, the general 
context approached was Apartheid to focus on racial relations education, because it is a relevant 
issue permeating the school reality and the Brazilian society as a whole. The choice of the topic 
is mediated by the principles established in Brazilian official documents, such as Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998) and Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). One 
of the activities developed for the purpose of the project was a comparative analysis between 
two songs: “Biko” by Peter Gabriel and “Oração pela libertação da África do Sul” by Gilberto 
Gil. The songs were chosen in as much as they convey the world’s preoccupation with the social 
gap in South Africa in the late 20th century that forced the apartheid segregational regime to 
collapse in the late 80s and early 90s. Moreover, the development of this set of activities is an 
attempt to follow the intercultural approach as suggested by Byram, Gribkova & Starkey (2002), 
Corbett (2003), and Gimenez (2002). Furthermore, the most important objective of the activity is 
to empower students not only through the linguistic apparatus but by means of raising cultural 
awareness and critical thinking so that learners can juxtapose both cultures and comprehend 
their own experiences better.

Palavras-chave: intercultural activities; intercultural approach; English as a foreign language
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Trabalho 4

Investment, imagined communities and power negotiation: analysing English as 
a foreign language learning in stories of student-teachers identity construction in 
Açu, RN 
Cleiton Constantino Oliveira (UFSC)
Gloria Gil (UFSC)

Today there is a wide acceptance in Applied Linguistics that learning a second/ foreign 
language is basically a process of identity construction. The concept ofinvestment (NORTON 
PIERCE, 1995; NORTON, 2000) can be considered a key element to understand identity 
construction in the language learning process by bringing a different perspective on the process 
of second/foreign language learning from mainstream SLA tradition. Based on critical and 
post-structuralist writers, Norton (1995) defined investment as the often ambivalent efforts 
or movements made by learners to be able to learn a second language in order to acquire 
cultural (material and symbolic) capital (BOURDIEU, 1991).  Also, Norton (2001) developed 
another concept, that of imagined communities, which became complementary to the concept 
of investment. According to Norton (2001), whenever learning a second language learners 
dream of a community of users of this language to which they would like to belong. Norton 
goes further to suggest that identity construction in second language learning is always a 
process of power negotiation where learners’ gender, social class and ethnic identities are at 
stake. The objective of this paper is to discuss an exploratory study under development on the 
identity construction of 16 student teachers as learners of English as a foreign language from 
Açu, Rio Grande do Norte using Norton’s key concepts. That is, we will depict and discuss the 
kinds of investments made and the imaginary communities created by the participants of our 
study. We also adopt a narrative approach of investigation as today it is possible to understand 
identities as “socio-culturally constructed ongoing narratives” (BLOCK, 2002). As most of 
the studies conducted on learners’ identities from Norton’s perspective were conducted in 
second language and with immigrant learners’ contexts, we hope to contribute to the field 
by researching learners learning English in their homeland context, that is, learners learning 
English as a foreign language in a region of Brazil.

Palavras-chave: identity; investment; imagined communities; English as a foreign language

JOÃO TOBIAS LIMA SALES - UECE
PREPARING TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE 
DISTANCE ENGLISH TEACHING CERTIFICATION PROGRAM AT UFC-UAB 
(LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL EM LETRAS: LÍNGUA INGLESA, UFC-UAB) 

The studies presented in this session are all part of a major research on the feasibility of the 
Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB for preparing teachers of English 
as a foreign language in Brazil. The first presentation analyzes the development of writing skills 
of two students enrolled in the program. The second presentation investigates the lasting effects 
of the Phonology course on the pronunciation of the pre-service teachers in subsequent semesters. 
Finally, the last work seeks to better understand the role tutors in the program play in the 
development of oral skills.

Trabalho 1

Writing development in distance foreign language learning – a study of discussion 
forums
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João Tobias Lima Sales (UECE)

This study presents an analysis of the written productions in discussion forums of two students 
in the Distance English Language Certification Program at UFC-UAB. The major purpose of 
this study is to evaluate the development of the writing skills of these students during a two-
year period of data collection in order to determine whether students, in an online language 
program, can develop levels of written foreign language competence that will enable them 
to teach the target language. A micro-analysis model of the written language was used to 
evaluate written language: level of formality, impersonality, explicitness, lexical cohesion, 
complexity, correction and voice. Taking into consideration the transference between L1 and 
L2 in students’ productions, it was observed that, in the two-year period, the L2 input in 
the courses that the students participated in contributed to the development of their written 
productions, although their productions still suffer from expressive interference with the 
linguistic L1 structures.

Palavras-chave: writing; distance foreign language learning; forum

Trabalho 2

The effects of instructed learning of phonology on the pronunciation of pre-service 
teachers in the Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB 
Francisca Liliane da Costa Domingos (UFC)

This research aimed to investigate the lasting effect of the instructed learning of phonology on 
the pronunciation of pre-service teachers in the Distance English Teaching Certification Program 
at UFC-UAB. In order to understand the processes of perception, linguistic restructuring and 
speech production of the pre-service teachers, the undertaken analysis was based on the 
cognitive theories of second language acquisition of  McLaughlin (1987, 1990) and Anderson 
(1995), and on the models of phonological acquisition by Flege (1995) and Best (1995). Recordings 
of oral activities were collected from the students’ portfolios, transcribed and used to analyze 
the level of accuracy in the production of English vowel sounds by twenty-nine students in the 
program a semester after they took the Phonology Course. In these activities, the pre-service 
teachers had to interview one another on the use of computers and technological resources. 
The analysis pointed out that the students obtained 84% of positive levels of accuracy in the 
production of the English vowel sounds. This result suggests that the formal explicit instruction 
on the sound system of English during the Phonology Course produced lasting effects in the 
oral production of the target language, which can lead to the conclusion that it is possible for 
students to develop pronunciation skills in distance online programs.

Palavras-chave: instructed learning; pronunciation; distance learning

Trabalho 3

Developing oral skills in Distance Learning: the challenges of tutoring 
Samia Alves Carvalho (UFC)

Distance Learning has helped us to break with tradition and plan something new on the scene 
of teaching at the Federal University of Ceará. However, while it is exciting, Distance Learning 
is also very challenging due to the complexity and diversity of the content that must be 
learned by students. When it comes to developing skills such as listening comprehension and 
oral production these challenges are huge. One of the most common features of the material 
designed for distance education is that they are written material (TORRES, 2007). Then, how 
can students develop their oral abilities through a context which is primarily written? How can 
we (teachers and students) overcome the boundaries of time and space through instruments, 
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materials and technologies? How can we promote interaction and developthe acquisition of a 
skill as complex as speech? How to break the isolation, a common feeling of distance education 
students, toward the acquisition of a skill that develops primarily through interaction between 
speakers? These are some of the challenges faced by professionals who are involved in teaching 
English at a distance learning course at the Federal University of Ceará. We emphasize that 
the goal of this paper is not to provide closed answers to these questions, but to discuss the 
ways and options available to face these challenges. We also want to raise a discussion about 
the other challenges faced by teachers and tutors engaged in the process of teaching oral skills.

Palavras-chave: Distance Learning; tutoring; oral skills

JUNIA DE CARVALHO FIDELIS BRAGA - UFMG
PROJETO INGREDE: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE INGLÊS INSTRUMENTAL ONLINE

Há cerca de quatro anos, uma comunidade online de aprendizagem de leitura em inglês como 
língua estrangeira foi criada por meio da implantação do Projeto IngRede da UFMG, tendo como 
base a plataforma Moodle. No primeiro semestre de 2008, o curso foi pilotado com cerca de 900 
alunos e, a partir da experiência adquirida e das sugestões e demandas dos próprios estudantes, 
o conteúdo do curso foi revisado e um novo curso foi elaborado. Atualmente, o projeto IngRede 
conta com dois níveis: Inglês Instrumental I e Inglês Instrumental II. A cada semestre, o curso 
conta com uma média de 3000 participantes, os quais são estudantes de cursos de graduação e 
pós-graduação da UFMG de diversas áreas, além de funcionários da instituição, o que faz desta 
uma comunidade heterogênea. O objetivo dessa coordenada é mostrar como se dá a dinâmica 
de condução de duas disciplinas a distancia, oferecidas para grandes grupos, salientando tanto 
aspectos de organização do curso e avaliação da aprendizagem, quanto de interação entre os alunos 
e de alunos com tutores. Dessa forma, a primeira comunicação tem como foco descrever o desenho 
pedagógico do curso, criado levando-se em conta o número de alunos, as ferramentas disponíveis 
no Moodle e os objetivos pedagógicos que fundamentam o curso. A segunda comunicação 
apresenta o desenvolvimento do processo avaliativo do curso, bem como uma análise quantitativa 
e qualitativa de resultados. A seguir, no âmbito interacional, discute-se o fórum bate-papo como 
fomentador da presença social a partir de uma análise qualitativa das interações, além do uso 
de chat-bot no desenvolvimento da autonomia do aprendiz em ambientes virtuais.  

Trabalho 1

A trajetória do projeto IngRede: perspetivas de ensino e formação de professores
Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)
Marisa Mendonça Carneiro (UFMG)

Com a popularização do acesso ao mundo digital, a produção de materiais e recursos 
pedagógicos tem sua relevância renovada no contexto de ensino e aprendizagem de línguas. 
A dimensão multimidiática do meio digital abre perspectivas novas de uso e enseja estudos 
que nos permitam entender melhor como o processo de aprendizagem nesse ambiente se 
dá. O projeto IngRede faz uso de recursos disponíveis na plataforma Moodle, permitindo 
a realização de tarefas colaborativas, tais como a criação de glossários técnicos e bibliotecas 
virtuais que podem ser usados pelos alunos do curso.
Este trabalho visa apresentar a trajetória dos cursos de inglês instrumental on-line do 
projeto IngRede, ofertados pela Faculdade de Letras, para 3000 alunos de diversos 
cursos da UFMG, além de discutir a participação dos membros da Equipe IngRede, 
enquanto professores em formação, à luz dos princípios de comunidades de prática. 
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O projeto, ao mesmo tempo em que atende aos alunos da graduação, tem uma inter-
face na formação de professores on-line, pois os bolsistas são orientados quanto ao 
gerenciamento da disciplina e à elaboração de exercícios e de testes. 
Palavras-chave: formação de professores; ensino a distância; comunidades de prática

Trabalho 2

Fórum bate-papo: muito mais que ‘jogar conversa fora’ 
Carolina Vianini Amaral Lima (UFMG)
Marina Morena Dos Santos e Silva (UFMG)

Fóruns do tipo ‘bate-papo’ permitem que alunos criem um senso de pertencimento e 
acabam por revelar muito sobre o processo de ensino e aprendizagem. A presença social, 
definida como a habilidade dos participantes de projetarem suas características pessoais 
na comunidade (GARRISON et al, 2000), tem a função de sustentar a presença cognitiva, 
facilitando, indiretamente, o processo de pensamento crítico desenvolvido pela comunidade 
de aprendizes. Esta pesquisa apresenta uma análise qualitativa das mensagens do fórum ‘bate-
papo’ de um curso online de inglês instrumental, parte do projeto IngRede, apresentando 
evidências empíricas da presença social e de suas categorias no referido fórum, argumentando 
sobre a importância de se disponibilizar aos aprendizes espaços abertos à expressão de 
opiniões, dúvidas, sentimentos e emoções como garantia de um espaço de sustentação sócio-
emocional ao ambiente de aprendizagem. O fórum ‘bate papo’ evidencia que a comunidade 
de aprendizagem se constrói como um sistema dinâmico, complexo, imprevisível, auto-
organizável e adaptativo. Desse modo, destaca a relevância de fóruns como o bate-papo em 
AVAs enquanto provedores de feedback sobre o ensino, em um processo de retroalimentação. 

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem, presença social, interação, colaboração

Trabalho 3

A avaliação da aprendizagem no IngRede: tarefas, critérios e resultados
Cândido Samuel Fonseca de Oliveira (UFMG)
Milene Mendes de Oliveira (UFMG)

O desenvolvimento da tecnologia e, principalmente, a expansão do acesso à internet nos dias 
de hoje resultaram numa ‘explosão’ de cursos on-line, especialmente de ensino de línguas. A 
UFMG já atende, semestralmente, cerca de 3000 alunos em dois cursos de inglês instrumental 
on-line (Inglês Instrumental I e Inglês Instrumental II). Esses cursos utilizam a plataforma 
Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem que permite a criação e gerenciamento de 
cursos a distância. As atividades do curso desenvolvidas no Moodle, bem como a sua 
avaliação, levam em conta o número de alunos, objetivo do curso e ferramentas disponíveis na 
plataforma. Com a finalidade de organizar as tarefas conduzidas durante o curso, os alunos são 
agrupados por grande área, de acordo com o curso de origem. O desenho pedagógico inclui (i) 
atividades de leitura, que visam o desenvolvimento de estratégias e desenvolvimento léxico-
gramatical; (ii) elaboração de um glossário colaborativo por grande área; (iii) elaboração de 
uma biblioteca virtual, de maneira colaborativa, de textos acadêmicos em língua inglesa dentro 
das grandes áreas; (iv) debate, no qual os alunos discutem textos com assuntos polêmicos 
de sua grande área; (v) reflexões ao longo do curso sobre experiências de aprendizagem; e 
(vi) avaliações de aprendizagem on-line. O objetivo dessa comunicação é descrever e analisar 
a avaliação proposta nas disciplinas, no âmbito das avaliações tradicional e alternativa. Os 
critérios utilizados na avaliação serão descritos, e uma análise quantitativa também será feita, 
mostrando, dentre outras coisas, número e frequência de acessos e o desempenho dos alunos. 
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Com base nessa análise, propostas de mudanças e melhorias no sistema de avaliação são feitas, 
tal como a criação de um banco de questões. 

Palavras-chave: avaliação; ensino a distância; aprendizagem de língua estrangeira 

Trabalho 4

Promovendo a autonomia de aprendizagem em ambientes virtuais via robôs de 
conversação
Luciano Alves Lima (UFMG)

O ambiente virtual (ou computacional) conta com uma grande variedade de ferramentas para 
auxiliar no ensino baseado na Web e entre elas destacam-se os robôs de conversação ou Chatbots. 
Chatbots, também chamados de agentes conversacionais, são programas computacionais que 
simulam uma “conversa” (bate-papo por texto) com uma pessoa, revelando-se, portanto, 
como uma ferramenta versátil dentro do processo de ensino-aprendizagem on-line: 1) 
proporcionam uma interface de conversação interessante (natural); 2) fornecem conteúdo 
relevante (especializado) e adaptável (inteligência artificial), 3) dão liberdade de diálogo aos 
alunos (quebra de timidez, medo de perguntar) e 4) podem atendê-los em todos os horários e 
a partir de todos os locais com acesso online. Neste trabalho mostraremos, através da coleta e 
analise de dados qualitativos (questionários estruturados e entrevistas) e quantitativos (número 
de acessos ao chatbot versus número de acessos ás seções “Fórum Tira-dúvidas” e “FAQ”) , 
como a criação, implementação e uso de um robô de conversação com conteúdo especializado 
nas disciplinas inglês instrumental on-line um (I) e dois (II), mantidas pelo Projeto IngRede/
UFMG, torna-se um grande aliado e facilitador da interação dos cerca de três mil alunos que 
atendem esses dois cursos via internet, semestralmente 

Palavras-chave: ensino online; agentes conversacionais; tutoria automática

KÁTIA CRISTINA DO AMARAL TAVARES - UFRJ
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL NO ENSINO 
DE LÍNGUA INGLESA NA UNIVERSIDADE

A presente sessão coordenada de comunicações visa discutir o uso da modalidade semipresencial 
(entendida aqui como aquela que conjuga aulas face a face com um componente on-line a distância) 
em disciplinas ministradas por professores de inglês no ensino superior. As comunicações 
apresentam relatos de pesquisa e/ou de experiência realizados no contexto de disciplinas oferecidas 
por professores de inglês da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
para graduandos do curso de Letras e de outros dois cursos de Licenciatura. Tais disciplinas 
incluem aulas presenciais e um componente on-line oferecido através de um ambiente virtual 
de aprendizagem desenvolvido na plataforma Moodle do Projeto Letras 2.0. O Projeto Letras 
2.0 é desenvolvido pelo núcleo de pesquisas em Linguagem, Educação e Tecnologia da 
UFRJ – LingNet/UFRJ e visa oferecer à comunidade da Faculdade de Letras da UFRJ 
condições para oferta de disciplinas mediadas pelas novas tecnologias na modalidade on-
line e semipresencial, assim comocriar oportunidades para desenvolvimento de pesquisas 
e para formação docente inicial e contínua. Compartilhando o contexto educacional e 
de investigação, cada comunicação destaca alguns aspectos específicos, tais como o 
feedback aluno-aluno no componente on-line de uma disciplina semipresencial, o desenho 
e a implementação de atividades on-line integradas a aulas face a face,  os novos papéis 
assumidos por alunos e professores com a inserção de novas tecnologias na prática 
pedagógica, os diferentes objetivos e desenhos de cursos que podem ser elaborados com o 
uso das funcionalidades da plataforma Moodle.
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Trabalho 1

Feedback aluno-aluno em um curso on-line no Projeto Letras 2.0 
Ana Carolina Simões Cardoso (CAP-UFRJ)
Claudio de Paiva Franco (UFRJ)

Em um contexto de ensino-aprendizagem on-line, o feedback dos alunos é um componente 
essencial para o ambiente de socialização (LEFFA, 2005), para o trabalho colaborativo (LIMA, 
2003) e para o acesso a diferentes oportunidades de aprendizagem (CARDOSO, 2011). Este 
trabalho tem por objetivo analisar o feedback aluno-aluno nos fóruns de discussão on-line de 
uma disciplina de inglês instrumental do curso de graduação em Letras da UFRJ, vinculada ao 
Projeto Letras 2.0. Este projeto, inserido no Programa Interdisciplinar de Linguística Aplicada 
da UFRJ, tem por objetivo oferecer à comunidade da Faculdade de Letras condições de acesso a 
iniciativas educacionais mediadas pelas novas tecnologias. A disciplina de inglês instrumental 
focalizada neste trabalho é caracterizada como semipresencial e possui como componente on-
line a plataforma Moodle, em que estão inseridos os fóruns de discussão investigados nesta 
pesquisa. A análise das mensagens de feedback dos alunos nos fóruns baseia-se nas 12 categorias 
de feedback aluno-aluno propostas por Cardoso (2011) - agradecimento, elogio, relato de 
experiência, dica/sugestão, esclarecimento, concordância, discordância, questionamento, 
solicitação, informação solicitada, correção, ampliação. Além disso, conforme sugerido por 
Cardoso (2011), busca-se, através de uma entrevista gravada em áudio com a professora da 
disciplina, identificar estratégias utilizadas por ela para incentivar a troca de feedback entre 
seus alunos. Os resultados da pesquisa contribuem para a ampliação do trabalho de Cardoso 
(2011) e apontam implicações para a formação do professor on-line.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem on-line; feedback on-line; feedback aluno-aluno

Trabalho 2

Criando integração entre atividades online e presenciais: uma experiência de 
convergência
Beatriz de Souza Andrade Maciel (UFRJ)
Sílvia Beatriz Alexandra Becher-Costa (UFRJ/PUC-RIO)

Experiências de aprendizagem que integrem mais de uma estratégia e ambiente de ensino 
(blended learning) refletem uma visão de aprendizagem como um processo contínuo e 
múltiplo, em lugar de algo situado em um momento e espaço específicos (SINGH, 2003). A 
partir desta perspectiva e entendendo que as percepções sobre a experiência de aprendizagem 
sinalizam a qualidade do resultado educacional (GINNS & ELLIS, 2007), este trabalho 
avalia uma experiência inicial no uso da plataforma online Moodle como componente 
complementar integrante de um curso presencial na graduação de inglês em uma universidade 
pública federal – curso que tinha como foco principal metodologias de ensino de línguas 
estrangeiras. Pretendeu-se, com a inserção das atividades online, (a) ampliar a reflexão sobre 
as metodologias de ensino; (b) disponibilizar recursos e referências bibliográficas adicionais 
referentes ao programa; (c) promover maior interação entre alunos de uma mesma turma e 
entre turmas, a fim de propiciar-lhes maiores oportunidades para a prática da língua inglesa 
de modo espontâneo e autêntico e compartilhamento de experiências teórico-pedagógicas; e, 
ainda, (d) incrementar as possibilidades de aprendizagem colaborativa potencializadas pelo 
uso do ambiente virtual, tendo em vista os recursos proporcionados no Moodle (RIBEIRO 
et al, 2007; VARELLA et al, 2002). Dentre as ferramentas utilizadas no curso, destacam-se os 
fóruns de discussão, as interfaces de comunicação e o repositório de documentos e recursos 
adicionais. A presente investigação visa identificar a contribuição desta experiência e os 
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aspectos que demandam reavaliação para que a combinação de presencial com online seja 
otimizada e produza aprendizagem mais efetiva. A partir da análise de dados armazenados 
na plataforma, itens de questionários, relatos e entrevistas com os alunos, apresentaremos 
algumas considerações que podem contribuir à melhor integração de recursos online com as 
interações em sala de aula. 

Palavras-chave: plataforma online; blended learning; metodologias de ensino de LE

Trabalho 3

Oportunidades e desafios da educação online: o papel de professor e alunos no 
ensino semipresencial de Inglês Instrumental 
Cíntia Regina Lacerda Rabello (UFRJ)

A utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no contexto de ensino-
aprendizagem semipresencial na educação superior apresenta diversos desafios, porém 
inúmeras oportunidades e possibilidades. Esse trabalho relata a experiência docente no ensino 
de inglês instrumental no ensino superior no âmbito do Projeto Letras 2.0, desenvolvido na 
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) durante o segundo 
semestre de 2011. O estudo aborda resultados iniciais de uma pesquisa realizada com alunos 
inscritos na disciplina Inglês Instrumental em dois cursos de licenciatura na UFRJ, além de 
reflexões da professora-tutora da disciplina acerca do processo de ensino-aprendizagem online. 
Questões como interação, motivação, flexibilidade, autonomia do aprendiz e administração 
do tempo são discutidas como grandes oportunidades e também desafios encontrados por 
professor e alunos na modalidade s emipresencial. Mais do que a mera utilização de um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem é necessário repensar os papéis desempenhados por 
professores e alunos neste novo contexto sob a perspectiva da interação e da colaboração na 
construção do conhecimento em língua inglesa.

Palavras-chave: ensino semipresencial; inglês instrumental; Ambiente Virtual de 
Aprendizagem

Trabalho 4

Funcionalidades da plataforma Moodle no ensino de inglês e na formação inicial do 
professor de inglês 
Luciana Nunes Viter (UFRJ)
Lilia Aparecida Costa Gonçalves (UFRJ) 

Os Learning Management Systems (LMS) – em português, sistemas de gestão de aprendizagem 
– são sistemas de softwares que se destinam especificamente à construção e gerenciamento 
eletrônico de ambientes virtuais de aprendizagem (TORI, 2010). Dentre os mais conhecidos 
LMS (também referidos na literatura genericamente como “plataformas”), destaca-se o Moodle, 
cuja concepção flexível busca assegurar sua aplicação a diferentes possibilidades didáticas, tais 
como a organização de comunidades virtuais de aprendizagem e a construção de repositórios 
e portfólios digitais, além de sua proposta precípua de dar suporte à elaboração de cursos mini 
strados a distância. Para tanto, o conjunto de ferramentas do Moodle conta com diferentes 
tipos de atividades e recursos como fóruns, glossários, wikis, tarefas, quizzes e enquetes, que 
permitem alto grau de personalização e podem ser integradas a outros sistemas. Buscando 
explorar essas potencialidades oferecidas pela plataforma Moodle, o núcleo de pesquisas 
em Linguagem, Educação e Tecnologia da UFRJ (Lingnet/UFRJ), tem desenvolvido o 
Projeto Letras 2.0, que, entre outras atividades, viabiliza a oferta de cursos e disciplinas na 
modalidade on-line ou semipresencial na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro (UFRJ).  Este trabalho pretende apresentar e discutir como o Moodle tem servido 
a diferentes objetivos educacionais no âmbito do Projeto Letras 2.0 (como o ensino de inglês 
e inglês instrumental a alunos da graduação, a construção de repositório digital de materiais 
didáticos e a formação inicial de professores de línguas), analisando os formatos adotados e as 
dinâmicas de interação e colaboração ocorridas nos diferentes tipos de curso.

Palavras-chave: Moodle; ensino de inglês; formação inicial do professor

KYRIA REBECA FINARDI - UFES
TECHNOLOGY AND L2 LEARNING: HYBRIDIZING THE CURRICULUM 

Though technology has been used in the classroom for some time now, research on its effects on 
L2 learning is still scant.  This session aims at filling in this gap by presenting different pieces of 
research carried out to unveil different aspects of technology use affecting L2 learning. The first 
study looked at the use of the digital book in ELT using the concepts of multiliteracies – modes of 
representation broader than language alone – and information technology – the focus is not on 
technology but rather on human activity mediated by technology – to answer the main research 
question of what students’ perceptions on the digital book were. Results of the study show that the 
digital book is considered a valuable tool for L2 learning. The second study looked at the impact 
of voicethread – a web tool for online collaborative oral practice - on the development of learners’ 
L2 speaking and found that voicethread engaged learners in planning, comparison and repetition 
of L2 speaking which, in turn, improved L2 speaking in terms of fluency and accuracy. The third 
study looked at an educational software based on the Theory of Structural Cognitive Modificability 
which sees learning as a modification of cognitive/mental structures through mediated learning 
experiences. Finally, the fourth study is an exploratory study which analyzed the impact of CALL 
on the acquisition of L2 vocabulary and found that there was a significant amount of acquisition 
of vocabulary and suggests that CALL can incorporate ESP courses.

Trabalho 1

Multiliteracies, information ecology and the digital book: EFL students’ view of 
technology
Adelaide P de Oliveira (UNEB/UFBA)

Technology has been used in the ELT classroom for a long time but only recently has it 
become the focus of research. Ever since CALL became one of the main resources, much has 
been revealed about e-teaching and e-learning. The digital book has been in the market for the 
past six years: however, little has been discussed regarding the effect of the digital book in the 
English classroom. This research project aims to fill this gap. The concepts of multiliteracies and 
information ecology underpin the discussion presented here. While literacy concentrates on the 
use of text only, a pedagogy of multiliteracies focuses on modes of representation much broader 
than language alone. These differ according to culture and context, and have specific cognitive, 
cultural, and social effects. Information ecology, on the other hand, is defined as a system of 
people, practices, values, and technologies in a particular local environment. The focus is not 
on technology but on human activities served by technology. The research questions which 
motivated this paper were: a) Do students enjoy the use of the digital book in class? b) Does 
the digital book make any difference in their motivation/class participation? c) Does the digital 
book have any impact in their learning? A questionnaire was designed in order to find out what 
thirty students enrolled in the third semester of English at a public university felt about the use 
of the digital book. Data was collected in class and analyzed manually given the small number 
of participants. The results show that the digital book is considered a highly valuable learning 
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tool and it helps them to participate more in class as well as to focus on what is being taught. In 
addition, students agree that classes become more interactive and that images and sound are of 
crucial importance in their learning process. A few students, however, stated that the teacher is 
the most significant factor in their motivation to study English.

Palavras-chave: multiliteracies; information ecology; EFL digital book

Trabalho 2

Technology-enhanced L2 learning: The impact of voicethread on the development 
of learners’ L2 speaking
Janaina Weissheimer (UFRN)

Although technology has increasingly incorporated several teaching and learning practices, 
there is still a lot to be revealed about the impact of web tools on L2 skill acquisition. This study 
aimed at investigating the impact of Voicethread – a web tool available for online collaborative 
oral practice – on learners’ speaking development in an academic semester of English at a 
federal university in Brazil. Learners were exposed to a hybrid experience: a) a face-to-face 
exam preparation speaking and listening course twice a week; and b) a course requirement 
of five voicethreads to be done on voicethread.com outside the class, following the teacher’s 
guidelines. Voicethread allows its users to plan and repeat their speech before saving a definite 
version of their thread to be posted on the voice forum. In addition, learners can compare their 
speech samples to the ones produced and saved by other (more experienced) speakers. Learners’ 
first and last voicethread samples in the course were collected, transcribed and analyzed in 
terms of fluency and accuracy. The data showed that learners’ speaking scores improved 
significantly across the semester compared to the control group. Results were interpreted as 
evidence that technology-enhanced speaking practice – in this case with voicethread– engaged 
learners in planning, comparison and repetition, and that these processes served as catalysts of 
learners’ speech production in the long run (D’ELY, 2006; TAVARES, 2007). Results also shed 
light on the discussion of the role of output in language learning as a means of noticing one’s 
gaps in oral performance (SWAIN, 1995).

Palavras-chave: second language learning; technology-enhanced speaking; voicethread

Trabalho 3

Learning English through educational softwares: insights from the Theory of 
Structural Cognitive Modifiability and Human-Computer Interaction 
Gicele Vergine Vieira Prebianca (IFC) 
Vital Pereira dos Santos Junior (SENAC)

We have been living in the age of technology and information. As teachers of English as a 
foreign language we have been constantly worried about updating our teaching practices 
so as to full fill the needs of a great number of students eager to be plugged all the time. 
In order to make theoretically-based decisions about the teaching tools to be used in class, 
one aspect teachers should ultimately take into consideration is the kind of impact such 
tools might have on the learning process. Pieces of technology such as educational softwares 
designed to help students learn a foreign language (mainly English) have long been in the 
market however, little has been said about their efficiency as to which they offer to do. 
In this sense, the aim of the present talk is to report on a study conducted to analyze the 
characteristics of an educational software designed to teach English to beginners. Three 
instruments of evaluation adapted by Gomes (2001) were used in order to tackle (i) the 
interaction between the software and the learner; (ii) the cognitive/mental operations 
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learners need to undergo in order to perform the tasks required by the software and (iii) 
the pedagogical strategies implemented by the software. In addition, Human-Computer 
Interaction (HCI) aspects of the software were also analyzed so as to evaluate its degree of 
interactiveness and usability (Ergolist, 2008). Underpining the discussion of the findings of 
the study is the theoretical view that understands learning as the modification of cognitive/
mental structures through mediated learning experiences (FEURSTEIN, 1994).

Palavras-chave: EFL and educational software; theory of structural cognitive modifiability; 
human-computer interaction

Trabalho 4

Integrating CALL and vocabulary acquisition in an ESP course: an exploratory study 
Gisele Luz Cardoso (IFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)

The goal of this talk is to report on the results of a study which aimed at (1) investigating 
the impact of Computer Assisted Language Learning (CALL) on the acquisition of new 
vocabulary in English and (2) analyzing the reactions and attitudes of English for Specific 
Purposes (ESP) students towards the use of CALL activities. The study was conducted at a 
federal institute in the state of Santa Catarina – IFSC/Campus Gaspar. The participants were 
27 students enrolled in a technical course of Computing (age range 15-48). Data was analyzed 
both qualitatively and quantitatively. For the qualitative analysis, the data was collected 
through online questionnaires, oral interviews, and students’ posts in forums in the virtual 
learning environment of the course – MOODLE. As for the quantitative analysis, the results 
of the paper-and-pen pretest, immediate posttest and delayed posttest and the computer-
mediated immediate posttest and delayed posttest performed through the MOODLE platform 
were analyzed statistically. The preliminary results of the qualitative analysis show that 
the effects of CALL are positive. Students reported enjoying the opportunity of performing 
activities prepared by the teacher on the MOODLE platform and of having immediate access 
to online dictionaries and search sites such as Google where they could easily see images and 
definitions related to the new vocabulary they were having contact with. The preliminary 
results of the quantitative analysis reveal that there was a significant amount of acquisition of 
new vocabulary, as shown by the results of the posttests compared to the pretest. In addition, 
preliminary results of this study corroborate what Celani (2008) argues: ESP courses do 
not need to be connected to the teaching of reading only. ESP courses can be designed in a 
way so that other abilities may be developed. The incorporation of CALL in ELT allows the 
development students’ digital literacy.

Palavras-chave: ESP; CALL; vocabulary acquisition

LÊDA MARIA BRAGA TOMITCH - UFSC 
A IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS DE LEITURA NO CÉREBRO HUMANO 

As novas tecnologias têm permitido aos pesquisadores observar, com mais acuidade, o que acontece 
na mente do leitor ao ler um texto. Se antes dependíamos da resposta do participante para fazermos 
inferências sobre o processo de compreensão leitora, seja através de abordagens retrospectivas ou 
introspectivas, hoje podemos contar com tecnologias como a ressonância magnética funcional, o 
eletroencefalograma, a tomografia por emissão de pósitrons, a espectroscopia de infravermelho, 
entre outras técnicas, para nos auxiliar a mapear as regiões corticais cerebrais envolvidas na 
implementação da leitura. Os trabalhos desta sessão temática apresentam resultados de pesquisas 
recentes na área da compreensão escrita, que nos auxiliam a entender como se dá a implementação 
de processos cognitivos da leitura no cérebro humano.
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Trabalho 1

As bases neurais da compreensão leitora: o que a neuroimagem tem a dizer sobre a 
leitura
Lêda Maria Braga Tomitch (UFSC) 

Com o advento das novas tecnologias, o processo de leitura, tradicionalmente visto como 
uma ‘atividade privada’, e, portanto, ‘não aberta à observação direta’ (DAVIES, 1995), 
tem se revelado, principalmente na última década, com as ferramentas que permitem 
a coleta de dados cerebrais durante a execução de uma tarefa cognitiva.  Ferramentas tais 
como a eletroencefalografia (ERP - Event Related Potentials), a tomografia por emissão de 
pósitrons (PET - Positron Emission Tomography) e a ressonância magnética funcional (fMRI 
- functional Magnetic Resonance Imaging) tem permitido aos pesquisadores observar o 
processo de compreensão leitora mais de perto e a ter acesso a imagens do cérebro humano 
em atividade enquanto o leitor executa uma tarefa de leitura. Nesse sentido, o objetivo 
desse trabalho é fazer um apanhado geral da literatura no que se refere à implementação 
de processos cognitivos de leitura no cérebro humano, procurando discutir os achados em 
termos dos níveis de compreensão leitora investigados - decodificação, compreensão literal e 
compreensão inferencial (GAGNÉ et al, 1993). O trabalho também se propõe a avaliar essas 
novas ferramentas tecnológicas em termos da sua utilidade no campo de pesquisa em leitura 
e suas possíveis limitações no momento atual.

Palavras-chave: bases neurais; compreensão leitora; neuroimagem

Trabalho 2

Evidências teóricas, comportamentais e de neuroimagem sobre o processamento da 
leitura no envelhecimento 
Lilian Cristine Scherer (PUCRS)

Um interesse constante na cognição no envelhecimento tem sido observado tanto por causa 
do fator do crescimento na expectativa de vida da população mundial, quanto devido às 
mudanças biológicas e comportamentais detectadas nessa faixa da população. Apesar de ser - 
ou porque é - o componente linguístico mais complexo e fundamental para a interação social, 
a produção e a compreensão de discurso estão entre as funções cognitivas menos exploradas 
até o presente contexto. Esta comunicação pretende apresentar e discutir o processamento de 
texto no envelhecimento à luz de evidências aportadas por estudos teóricos, comportamentais 
e de neuroimagem. Serão revistos modelos cognitivos e neurobiológicos que buscam explicar o 
processamento. Em termos da pesquisa neuropsicolinguística desenvolvida para caracterizar a 
leitura e a produção de texto em indivíduos idosos, as quais têm contribuído para a prevenção 
e o tratamento da competência comunicativa no envelhecimento, discutiremos estudos 
comportamentais e de neuroimagem sobre a relação entre processamento de texto e memória 
de trabalho, atenção e outros componentes executivos, bem como sobre a reorganização da 
participação dos hemisférios cerebrais nessas atividades.

Palavras-chave: neuroimagem; processamento da leitura; envelhecimento

Trabalho 3

Você conhece o assunto deste texto? Um estudo sobre as redes neurais associadas à 
compreensão de notícias cotidianas e de livros-texto e os processos de inferenciação 
Augusto Buchweitz (UFRGS)
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Os processos de compreensão de texto dependem da interação entre o conteúdo do texto 
e o conhecimento prévio do leitor. Quanto mais o leitor conhece sobre o assunto do texto, 
melhores as suas inferências e mais fortes as suas lembranças do texto. Este estudo teve como 
objetivo investigar como a familiaridade com o tópico de um texto modula a ativação cerebral 
associada com a compreensão. Foram realizados dois estudos para investigar a as redes 
neurais associadas com a compreensão escrita e auditiva de dois tipos de textos: textos que 
abordavam tópicos sobre os quais os participantes tinham mais conhecimento (mais familiares, 
notícias do cotidiano) e tópicos sobre os quais os participantes tinham menos conhecimento 
(menos familiares, livros-texto de biologia para alunos de outras áreas). Os resultados 
mostram as redes neurais associadas com a compreensão de textos de acordo com o nível 
de familiariadade do leitor/ouvinte em relação ao tópico do texto. A ativação cerebral para 
os textos do cotidiano (mais familiares) esteve localizada em áreas associadas com processos 
cognitivos de inferenciação (processo de leitura descendente, top-down). Este resultado é 
discutido sob a luz de estudos de inferenciação em narrativas e estudos de processos sócio-
cognitivos em que participantes devem “preencher lacunas” de informação (por exemplo, 
estudos de crenças falsas, Teoria da Mente). Há uma semelhança nas redes neurais ativadas na 
leitura de textos familiares e ativadas em paradigmas que exigem do participante identificar a 
intenção de um protagonista, ou interlocutor. Por sua vez, a ativação cerebral para livros-texto 
(menos familiares) esteve localizada em áreas associadas com processos de subvocalização de 
palavras. Isto indica que a compreensão de textos com os quais se tem menos familiaridade, 
em comparação com textos com os quais se tem mais familiaridade, está associada com a 
ativação de processos cognitivos de controle executivo, monitoração da compreensão no nível 
da palavra (processos de leitura ascendente, bottom-up). Estes resultados são discutidos sob a 
luz dos estudos da leitura e compreensão e dos estudos de inferenciação em narrativas.

Palavras-chave: redes neurais; compreensão de texto; processos de inferenciação

Trabalho 4

Processamento de palavras pelo cérebro: um estudo com EEG 
Luciane Baretta (UNICENTRO)

Estudos experimentais apontam diversos fatores que influenciam a compreensão leitora, tais 
como o assunto, o tipo de texto, a tarefa de leitura, entre outros. O avanço das tecnologias nas 
últimas décadas tem proporcionado aos pesquisadores diferentes possibilidades de investigar 
o que ocorre no cérebro do leitor a partir do momento que seus olhos fixam a página impressa 
até o momento da compreensão. A partir de meados da década de 80, vários pesquisadores têm 
utilizado o eletroencefalograma (EEG) para investigar o processamento em leitura, através da 
análise de diferentes componentes (N400, N100, P2, entre outros) que revelam, por exemplo, 
como o cérebro integra o significado de uma palavra específica ao contexto semântico de uma 
sentença. Baseando-se em estudos anteriores, que mostram que diferentes tipos de palavra 
demandam maior ou menor carga cognitiva, o objetivo deste estudo foi investigar como o 
cérebro processa palavras de função e de conteúdo inseridas em textos expositivos e narrativos 
que apresentavam (ou não) uma conclusão plausível ao contexto. Catorze leitores com nível 
universitário leram 60 parágrafos, apresentados na tela do computador através do RSVP, 
enquanto o eletroencefalograma era registrado. A análise dos resultados mostra que o tipo de 
palavra e o tipo de texto influenciam a demanda de carga cognitiva nas diferentes áreas do 
cérebro investigadas (linha média, hemisfério esquerdo e direito). Os picos do N1 foram mais 
acentuados para as palavras de conteúdo nos textos narrativos e para as palavras de função 
nos textos expositivos, corroborando estudos anteriores.

Palavras-chave: processamento em leitura; cérebro; EEG
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LEILA BARBARA - PUCSP
COMPUTER AIDED SYSTEMIC STUDIES OF DIFFERENT GENRES FOR DIFFERENT 
PURPOSES 

The papers in this session report some of the results of the project SAL-BRAZIL - Systemics 
Across Languages - part of an international project aiming at text based descriptions of a number 
of languages, that is being developed in several universities in the country. For reliable and fast 
treatment of the data, computer tools designed for text analysis are used, such as concordancers 
wordlisters and related tools. The papers analyzed include academic, journalistic and literary 
genres and share the same theoretical basis: Systemic-Functional Grammar (HALLIDAY, 
1984/1994; HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004). Dealing specifically with the interpersonal 
or ideational metafunctions the analyses involve questions related to the context of culture and 
of situation in which the text are/were construed and focus on aspects of the relationship between 
English and Portuguese from different angles – teaching, translation and Linguistic analysis.

Trabalho 1

Comparing verbal clauses in Brazilian and English research articles 
Leila Barbara (PUCSP)

The software Wordsmith Tools, 5 (SCOTT, 2008) has been widely used in language research 
due to its liability, effectiveness and speed in the treatment of large corpora.  Among the 
possibilities of use, we have focused on examining research articles in Portuguese with the 
aim of describing the main lexicogrammatical features that characterize the genre, as part of 
the international on-going research project on linguistic typology - Systemics across languages 
(SAL) – that involves researchers from Brazil, China, Thailand, Mexico, and Argentina. 
The theoretical support of the study is Systemic-Functional Grammar (HALLIDAY, 1994; 
HALLIDAY & MATTHIESSEN, 2004), with a focus on the experiential metafunction - therefore, 
considering the context of situation and the context of culture in the study.  In previous studies 
(BARBARA & MACÊDO, 2009, 2010, 2011), the most frequent verbal processes were collected 
and analysed with the support of WST. In the present paper, we compare the occurrence of the 
preferred verbal processes in Portuguese with those that are more frequent in research articles 
written in English. We expect the findings and the methodology to be useful to students in the 
production of written texts, to researchers interested in publishing in one of those languages, 
to translators, as well as to the SAL project as a contribution to the description of Portuguese 
in context and to the understanding of typological relations between languages and cultures, 
the basic interest of the group. The basic instruments of the WordSmith Tools used will be the 
Word List and the Concordancer including some of its tools.

Palavras-chave: systemic-functional linguistics; verbal processes; research articles

Trabalho 2

Linguistic construction of literary characters in the quantum of saying in the 
Brazilian adaptations of The Picture of Dorian Gray 
Adail Sebastião Rodrigues Júnior (UFOP)

This presentation, affiliated to Systemics Across Languages Project (SAL-BRAZIL), aims to 
analyse the linguistic construction of literary characters in the quantum of saying. The corpora 
are two adaptations of The Picture of Dorian Gray made by Clarice Lispector, in 1974, and by 
Claudia Lopes, in 1997. Given the use of verbal processes as the leitmotif for the dynamics 
of literary discourse and narrative point of view (HALLIDAY 1973; MONTGOMERY 1993; 
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SIMPSON 1993), this on-going research uses WordSmith Tools software, specifically Wordlist 
and Concord, to map the most frequent verbal processes in the data in order to investigate 
the linguistic behaviour of this specific instantiation in the corpora. The partial results show 
that the linguistic construction of characters as Sayers is to a certain extent distinct in each 
adaptation, which points to the need for a more acute analysis of the interpersonal elements 
that motivated Lispector and Lopes to recreate, or rewrite, both adapted translations for 
juvenile readers. The partial results also show that register is a key element for the dynamicity 
of linguistic construction of literary characters in the quantum of saying (Cf. MATTHIESSEN, 
TERUYA, CANZHONG 2008).

Palavras-chave: adaptations; verbal processes; register

Trabalho 3

Investigation of interpersonal features in letters to the editor 
Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel (UERJ) 

This study is linked to Systemics Across Languages   Project (SAL) and its main theoretical 
background is provided by Systemic Functional Linguistics  (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 
2004). The corpus consists of selected letters to the editor which were published in 
the Opinion section of the American online newspaper of daily circulation, The New York 
Times. The letters, which focus on different topics, were produced by native speakers of 
English and, therefore, reflect language in use. The methodology used to carry out this 
investigation is that of Corpus Linguistics. To implement the corpus analysis, the tool used 
was WordList, provided by the software WordSmith Tools 5.0 (SCOTT, 2008). The listing of 
words in the corpus aims at identifying characteristics of the authors’ choices of lexical-
grammatical elements with a view to the exploration of interpersonal features. The partial 
results have proved to be a productive source of information about social roles.
This on-going study is intended as a starting point for further discussion on teaching 
practices in the context of critical-reflexive teaching-learning of foreign languages.
Palavras-chave: Systemic Functional Linguistics; letters to the editor; interpersonal metafunction

Trabalho 4

Modality and its multiple representations in scientific articles of agricultural 
sciences: differences and similarities between Portuguese and English 
Tania Regina de Souza Romero (UFLA)
Norma Lirio de Leão Joseph (UFLA)

As professors of English for Specific Purposes for the undergraduate and graduate courses in 
Agricultural Sciences, we think it is crucial to understand how the scientific discourse of the 
area works both in Portuguese and in English. This study is part of the SAL Project (BRAZIL), 
which focuses on the understanding of the genre of scientific articles. The linguistic study 
was carried out based on corpora of 223 texts written in Portuguese and 150 articles written 
in English, all processed through a computational tool: the AntConc 3.2.1w. The articles 
in Portuguese are from the Scielo Brazil (www.scielo.org), while the articles in the English 
language originate from Science Direct (www.sciencedirect.com). Relying on the theoretical 
framework offered by Halliday (2007) and Matthiessen (2004), modality, together with other 
grammatical resources expressing modality, were identified and classified into four categories: 
(a) modal operators, (b) mood adjuncts, (c) comment adjuncts and (d) grammatical metaphors.
This investigation shows that the top incidence of modality is pode/can, construing the ground 
that the main meaning realized refers to probability in both languages. In both languages: (a) 
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there is greater use of modalization than modulation, (b) the degree of probability is dominant, 
(c) a higher occurrence of modal operators is found in the results and discussion sections of 
the articles. In conclusion, the authors reflect on two issues: a) the contribution of systemic-
functional linguistics to the teaching and learning of English in the academic context, and b) 
the fact that these findings are relevant not only to contribute to the description of the scientific 
genre in both languages, but also to be a source of native and foreign language instruction.

Palavras-chave: modality; agricultural scientific articles; differences Portuguese & English

MAILCE BORGES MOTA - UFSC
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) POR LONGEVOS: 
ASPECTOS COGNITIVOS

A área de pesquisa sobre o bilinguismo tem recentemente se voltado para a investigação dos processos 
de aquisição e processamento de línguas por parte de longevos. Um dos interesses principais 
desse tipo de investigação é compreender até que ponto e de que forma o processo fisiológico de 
envelhecimento, que exerce impacto sobre nossas funções cognitivas, afeta o desempenho e o 
desenvolvimento de competências em uma segunda língua. Nesta sessão coordenada, apresentamos 
três estudos conduzidos no Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos, que tratam deste 
tema. O estudo 1 examina o controle inibitório em bilíngues longevos através da condução de 
vários experimentos, o estudo 2 detem-se sobre o processamento morfológico destes bilíngues e o 
estudo 3 examina a relação entre memória de trabalho, estratégias de aprendizagem e as crenças 
sobre aprendizagem de línguas por parte de idosos. Os resultados dos estudos apontam para uma 
interação complexa entre proficiência e idade.

Trabalho 1

O controle inibitório em bilíngues longevos
Rossana Kramer (UFSC)

Devido ao aumento da perspectiva de vida, a proporção de idosos vem aumentando 
consideravelmente. Por esse motivo, estudos na área da preservação cognitiva são cada vez 
mais frequentes. Durante o processo de envelhecimento, um número considerável de funções 
cognitivas sofre alterações, as quais começam a se manifestar ainda na fase adulta, a partir dos 
30 anos (BUCKNER, HEAD & LUSTIG, 2006). De acordo com Valenzuela (2008), há evidências 
de que fatores relacionados ao estilo de vida podem contribuir para preservar as funções 
cognitivas por mais tempo. Nesse sentido, Bialystok, Craik, Klein, and Viswanathan (2004) 
argumentam que o uso de duas línguas regularmente é considerado uma atividade mental 
complexa e, através de estudos, fornecem evidências de que o bilinguismo ajuda a retardar 
perdas cognitivas relacionadas à idade. Baseado nos estudos de Bialystok e colaboradores 
(2004), o presente estudo investigou o declínio no controle inibitório de bilíngues longevos, 
comparado com o de monolíngues, na tarefa Simon de quadrados. Para tanto, 76 participantes 
entre 18 e 84 anos divididos entre monolíngues, falantes de português brasileiro (PB) e 
bilíngues precoces (Hunsrückisch/PB) de Iporã do Oeste/SC e Mondaí/SC realizaram a 
tarefa de controle inibitório. Além da realização da tarefa, questionários sobre experiência 
linguística e informações gerais, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o inventário Beck 
de depressão foram aplicados aos participantes. A análise estatística dos dados (ANOVAs) 
não encontrou diferença significativa entre bilíngues longevos e seus pares monolíngues. 
No entanto, bilíngues foram mais precisos que monolíngues, principalmente nos itens 
incongruentes. Além disso, jovens e idosos bilíngues obtiveram um ‘efeito Simon’ menor do 
que monolíngues, o que indica um melhor controle dos processos inibitórios. Esse resultado 



116

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

nos permite concluir que o bilinguismo ao longo da vida contribui para a manutenção do 
controle inibitório.

Palavras-chave: bilinguismo; envelhecimento; controle inibitório

Trabalho 2

O processamento da flexão verbal em inglês como L1 e L2 por bilíngues longevos
Mariana Beatríz Perrino (UFSC)

O presente trabalho estuda a distinção entre as funções cognitivas relacionadas ao 
armazenamento e composição lexical. Mais especificamente, os verbos regulares e irregulares 
da língua inglesa são os itens lexicais investigados. Dois grupos de bilíngues tardios adultos 
com o Português como L1 e o Inglês como L2 (iniciantes e avançados) e um grupo de adultos 
falantes nativos de inglês realizaram uma tarefa de efeitos de frequência de produção verbal 
em inglês com o objetivo de investigar o processamento dos verbos regulares e irregulares 
em inglês como L1 e L2. Com base nas teorias de processamento morfológico de via dual, 
efeitos de frequência eram esperados para a produção dos verbos irregulares nos três grupos 
de participantes e para a produção dos verbos regulares somente no grupo de bilíngües 
iniciantes. Porém, as teorias de via simples esperam efeitos de frequência no processamento 
dos verbos regulares e irregulares nos três grupos de participantes. Os resultados do presente 
estudo mostraram efeitos de frequência para o processamento dos verbos regulares nos três 
grupos de participantes, o que condiz com os modelos de processamento de via simples. No 
processamento dos verbos irregulares, efeitos de freqüência foram encontrados nos bilíngües 
iniciantes e nos falantes nativos de inglês, mas não foram encontrados nos bilíngües avançados. 
Os resultados são discutidos no contexto do debate entre os modelos de processamento 
morfológico de via dual e via simples tendo em consideração a influência nos dados da idade 
e da proficiência.

Palavras-chave: efeitos de frequência; morfolofia flexional; bilinguismo

Trabalho 3

Cognição de adultos longevos: capacidade de memória de trabalho, crenças e 
estratégias de aprendizagem de vocabulário em língua estrangeira (inglês)
Mariney Pereira Conceição (UnB)

Segundo dados da United Nations Statistics Division, o número de pessoas com idade acima 
de 60 anos no mundo passará de 590 milhões no ano 2000,  para 1.100 milhões no ano 2025. 
Nesse sentido, este trabalho tem como objeto de estudo a cognição de adultos longevos. Tendo 
em vista a importância dos fatores cognitivos e sociais na aprendizagem de línguas,  o objetivo 
da pesquisa  será analisar as relações entre a capacidade de memória de trabalho de adultos 
longevos, suas crenças de aprendizagem de línguas e as estratégias por eles utilizadas para a 
aprendizagem de vocabulário em LE (inglês). Long & Shaw (2000) analisaram as relações entre 
a capacidade de memória de trabalho de adultos longevos e a aprendizagem de vocabulário 
em LE, apontando a habilidade desses aprendizes em utilizar suas experiências anteriores 
como uma forma de compensar o déficit cognitivo. O presente estudo tem como cenário de 
realização e coleta de dados um curso de língua inglesa oferecido a aprendizes adultos longevos 
em uma universidade pública do Distrito Federal. Os participantes serão 20 alunos adultos 
com idade acima de 50 anos. Para a coleta de dados serão utilizados diferentes instrumentos 
como narrativas orais, entrevistas semi-estruturadas, questionário escrito, uma tarefa de leitura 
e testes de vocabulario. A pesquisa trará contribuições para os estudos na área de aprendizagem 
de vocabulário,  buscando compreender a forma como fatores individuais como a capacidade 
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de memória de trabalho,  crenças e  estratégias se relacionam no processo de aprendizagem de 
vocabulário em LE. Numa perspectiva mais ampla, a pesquisa poderá auxiliar educadores na 
tarefa de conduzir aprendizes adultos longevos a uma maior autonomia e independência no 
processo de aprendizagem de vocabulário em LE, contribuindo para o estabelecimento de  bases 
sociais que se adaptem ao novo perfil  demográfico da população brasileira no século XXI.

Palavras-chave: memória de trabalho; estratégias de aprendizagem; adultos longevos

MARCO ANTÔNIO MARGARIDO COSTA - UFCG
OS NOVOS LETRAMENTOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA 
INGLESA EM DIFERENTES CONTEXTOS 

A maneira como rápidas e incessantes transformações sociais provocam implicações para o plano 
educacional e, mais especificamente, para a formação de professores deve ser investigada e avaliada 
continuamente. Nesse contexto, a perspectiva dos Novos Letramentos e Multiletramentos parece 
possibilitar, entre outros aspectos, uma releitura de concepções relativas à língua inglesa e a seu 
ensino, sedimentadas ao longo dos anos, que pouco contemplam as mudanças nas sociedades 
atuais decorrentes das novas tecnologias da informação e da comunicação, dos movimentos de 
globalização, das manifestações culturais etc. No universo da formação de professores, várias 
pesquisas buscam analisar a contribuição das teorias dos novos letramentos – aqui entendidas como 
letramento crítico, multiletramentos, multimodalidade e letramentos digitais – para a formação 
de professores de Língua Inglesa. Sendo assim, a proposta desta sessão é apresentar análises de 
dados de pesquisas realizadas por quatro pesquisadores de diferentes instituições brasileiras de 
ensino superior e que fazem parte do projeto nacional intitulado “Formação de professores nas 
teorias dos Novos Letramentos e Multiletramentos: o ensino crítico de línguas estrangeiras na 
escola” vinculado à Universidade de São Paulo. Mais especificamente, o foco desta comunicação 
coordenada é possibilitar reflexões críticas e promover reconstruções do fazer pedagógico na 
formação inicial e/ou continuada de professores de língua inglesa, tendo como base as teorias dos 
novos letramentos.

Trabalho 1

A teoria dos letramentos digitais na formação continuada de professores de língua 
inglesa de Sergipe
Ana Karina de Oliveira Nascimento (UFS)

Torna-se relevante, no mundo plural atual, no qual os contextos global e local se confundem 
e se mesclam, pensar na relação letramentos digitais e ensino de língua inglesa. Como 
desenvolvimento de letramentos digitais no contexto da escola, compreendem-se práticas 
contextualizadas de ensino de língua inglesa que vão além do uso mecânico de ferramentas 
digitais disponíveis e passam a englobar outros aspectos envolvidos no trabalho em ambiente 
digital, tais como o domínio de ideias e a avaliação de informação, além de análise e síntese do 
conteúdo disponível no meio digital. O professor que desenvolve uma prática auto-reflexiva, 
nesse contexto, é capaz de reavaliar seus conceitos e práticas com o intuito de contrapor atitudes 
adotadas ao longo dos anos, podendo vir a modificar o seu percurso enquanto professor. Dessa 
forma, a partir de práticas contextualizadas, o processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa aliado à teoria dos letramentos digitais pode passar por importantes transformações. 
Nesse sentido, esse trabalho, cujos dados fazem parte de projeto de formação continuada de 
professores de língua inglesa da rede de educação básica de Sergipe, em curso, objetiva realizar 
uma análise preliminar das falas desses docentes, buscando compreender a auto-reflexão 
desses profissionais no que se relaciona ao processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa 
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aliado à teoria dos letramentos digitais. Toma-se como suporte para a discussão as reflexões 
acerca dos multiletramentos e mais precisamente dos letramentos digitais propostas por Cope 
& Kalantzis (2000), Gee (2004), Lankshear & Knobel (2003, 2008), entre outros.

Palavras-chave: letramentos digitais; ensino de língua inglesa; formação continuada de 
professores

Trabalho 2

Investigando o impacto das teorias dos novos letramentos em um programa de 
formação docente
Marco Antônio Margarido Costa (UFCG)

O objetivo desta comunicação é apresentar parte dos resultados de uma pesquisa em 
andamento que investiga o impacto das teorias dos Novos Letramentos e Multiletramentos, 
incorporadas recentemente ao programa de formação docente do curso de Letras (Língua 
Inglesa) da Universidade Federal de Campina Grande. Durante a disciplina Prática de Ensino 
de Língua Inglesa I, oferecida  no 7º período do referido curso, os licenciandos são responsáveis 
pela elaboração e execução de um minicurso oferecido a alunos do Ensino Fundamental. O 
objetivo específico da pesquisa é investigar como tais teorias provocam mudanças nas práticas 
pedagógicas dos licenciandos, nas aulas desses minicursos, alterando ou não determinadas 
representações acerca da língua inglesa e do ensino dessa língua estrangeira. A referida 
pesquisa tem como objeto de estudo Relatórios Finais da disciplina e é realizada com base em 
pressupostos teóricos da Análise de Discurso de orientação pecheutiana e em reflexões sobre 
perspectivas críticas para o ensino de línguas, notadamente, as teorias dos novos letramentos e 
multiletramentos discutidas por Luke & Freebody (1997), Cope & Kalantzis (2000), Kress (2003, 
2010), entre outros. Nesta apresentação, em especial, focalizaremos como algumas atividades 
de leitura em língua inglesa, preparadas pelos licenciandos para os referidos minicursos, 
alinham-se com tais perspectivas críticas.

Palavras-chave: novos letramentos; ensino crítico de línguas; formação de professores de 
inglês

Trabalho 3

Ensino de inglês na rede pública de Sergipe e as teorias dos novos letramentos, 
multiletramentos e multimodalidade 
Maria Amália Façanha Berger (UFS)

Esta apresentação tem o objetivo de divulgar algumas reflexões a respeito de pesquisa 
em andamento conduzida por docentes e discentes da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) junto a docentes de língua inglesa da rede pública do mesmo estado. O que moveu 
tal iniciativa foi a necessidade de se promover formação continuada com foco no papel 
crítico e reflexivo que o docente de inglês deve assumir em nossa sociedade cada vez mais 
globalizada, tecnológica e imagética, que tem esse idioma como instrumento facilitador 
das trocas comunicacionais globais. As teorias dos Multiletramentos, Novos Letramentos 
e Multimodalidade (COPE & KALANTZIS, 2000), (LANKSHEAR & KNOBEL 2003); (GEE, 
2006) dão embasamento teórico a esta pesquisa. Sobre a relação entre globalização e ensino, 
buscamos suporte em autores como Edwards; Usher (2008) e Suárez-Orosco (2004, 2007). 
Questionários e entrevistas foram aplicados e conduzidos no sentido de investigarmos 
a percepção desses docentes a respeito da natureza multimodal da linguagem e de 
descobrirmos se eles já apresentam, em suas práticas pedagógicas, postura crítica a respeito 
do processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa, postura essa defendida pelas 
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Leis de Diretrizes e Bases (LDB), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e pelas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM).

Palavras-chave: ensino de inglês; multiletramentos; formação continuada

Trabalho 4

A formação de professores de inglês e os multiletramentos no projeto de extensão 
casas de cultura no campus na Universidade Federal de Alagoas 
Sergio Ifa (UFAL)

O objetivo desta comunicação é descrever e interpretar alguns momentos da formação de 
professores de 15 alunos de Língua Inglesa da Faculdade de Letras que participam como 
professores no Projeto de Extensão denominado Casas de Cultura no Campus. O Projeto, em 
parceria entre a Faculdade de Letras, a Pró-reitoria de Extensão e a Pró-reitoria Estudantil, 
visa oferecer cursos de línguas para a comunidade estudantil carente da Universidade Federal 
de Alagoas e formar professores de línguas mais críticos e reflexivos. Os dados, para esta 
comunicação, foram coletados no segundo semestre de 2011 durante: (1) os encontros semanais 
dos 15 alunos-professores com o professor-formador para elaborar e preparar aulas bem como 
para entender e refletir criticamente sobre esse processo de formação, (2) as aulas ministradas 
dos alunos-professores em que  articularam  o ensino-aprendizagem do inglês com as teorias 
dos Multiletramentos e dos Novos Letramentos (COPE & KALANTZIS, 2000; LANKSHEAR & 
KNOBEL 2003, 2008), entre outros. A interpretação dos dados revela que os alunos-professores 
estão em diferentes posições da formação considerada como um continuum.

Palavras-chave: formação de professores de inglês; multiletramentos; projeto de extensão

MARIA APARECIDA CALTABIANO M. B. DA SILVA - PUCSP
UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE INGLÊS 
TOTALMENTE ONLINE: REFLEXÃO E AÇÃO 

Esta sessão coordenada trabalha sobre resultados de um curso  para professores de inglês 
prioritariamente da rede pública do Estado de São Paulo e que atende também professores de 
escolas de línguas e formadores de professores. É um curso de aperfeiçoamento totalmente online, 
de três semestres - Teachers´ Links: Reflexão e Desenvolvimento para Professores – oferecido 
pela COGEAE-PUCSP, desenvolvido pelo grupo de pesquisa Edulang  do Programa de 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUCSP. Um dos trabalhos discute questões de 
avaliação do curso vistas como parte do processo de ensino-aprendizagem e como caminho para 
aproveitamento dos professores em seu trabalho; o segundo discute características do suporte do 
curso – primeiramente a plataforma TelEduc e depois a plataforma Moodle -, suas características  e 
sua importância para o ensino/aprendizagem bem como a capacidade de se adaptarem à teoria 
linguística e educacional subjacente ao curso. O terceiro trabalho analisa um componente do 
curso e a atuação dos alunos/professores, através da teoria Sistêmico Funcional, a mesma que 
subjaz ao curso e com o suporte da ferramenta computacional Wordsmith Tools. 

Trabalho 1

Uma experiência de ensino online com foco na avaliação
Elizabeth Mara Pow (PUC-SP)

Dentre as diversas ações docentes, seja em cursos de formação continuada ou pré-serviço, 
seja em cursos presenciais ou a distância, como é o caso deste estudo, a avaliação do 
desempenho dos alunos-professores constitui uma tarefa complexa, porém não menos 
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instigante. Visando contribuir com professores e formadores em suas ações avaliativas, esta 
comunicação examinará questões sobre a avaliação como parte do processo de aprendizagem 
no curso Teachers´Links. Tais questões relacionam-se, primeiramente, ao desenvolvimento 
dos alunos-professores. Mais do que quantificar o seu desempenho, desejamos identificar os 
possíveis efeitos do processo avaliativo sobre o desenvolvimento dos alunos- professores. Em 
segundo lugar, nossas indagações relacionam-se com nossas ações formadoras nesse cenário 
de mediação. Pensando a avaliação como um procedimento mais qualitativo, construtivo e 
motivador da aprendizagem (LUCKESI, 2005,2006), como esse procedimento repercute em 
nossa atuação quanto a conhecer melhor nossos alunos-professores, e a gerenciar atividades 
e conteúdos do curso? Para dar conta dessas questões, apresentaremos os princípios de 
avaliação que subjazem ao curso Teachers´Links, pois desenvolver um processo avaliativo, em 
qualquer nível, requer, por parte dos envolvidos, o desafio de entender o que é avaliar e o que 
é ser avaliado (MACHADO, 2000). A experiência nos permitiu observar não apenas o processo 
de desenvolvimento dos alunos-professores, como também nos proporcionou oportunidades 
para reexaminar o próprio sistema avaliativo do curso.

Palavras-chave: processo avaliativo, formação docente

Trabalho 2

Suporte em ambientes de aprendizagem online 
Andrea da Silva Marques Ribeiro (UERJ) 

Em cursos online, o suporte é uma atividade imprescindível para o sucesso dos participantes 
nele envolvidos. Neste âmbito, o suporte pode se constituído por ações interventoras 
e facilitadoras para ajudar os alunos a lidar com problemas tecnológicos e questões de 
comunicação (TOBIN, 1995), ações voltadas para a promoção da interação social (TAIT, 1996), 
ações orientadoras para lidar com questões que extrapolem o ambiente do curso tais como 
procedimentos administrativos (THORPE, 1998) e ações direcionadas à aprendizagem nas 
dimensões social, política e pessoal (GARRISON, 2002).  Estudos apontam que o suporte vai 
além da esfera do fazer e da solução de problemas, mas volta-se também para a esfera pessoal e 
das relações entre os participantes (MARQUES RIBEIRO, 2010), o que se mostrou fundamental 
para o melhor desempenho dos alunos no curso.  Atualmente, há várias opções de ambientes 
de aprendizagem, tais como Moodle, Teleduc, dentre outros, que podem suscitar diferentes 
ações de suporte. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é comparar a atividade de suporte em 
dois ambientes de aprendizagem virtuais.  Para tal foi analisado um curso de aperfeiçoamento 
para professores de inglês oferecido totalmente online no Teleduc e no Moodle. A análise 
foi pautada pela Linguística Sistêmico Funcional com base nas metafunções interpessoal e 
ideacional (HALLIDAY E MATHIESSEN, 2004) e, nesta usando o Sistema de Transitividade, 
mas especificamente os processos e circunstâncias (THOMPSON, 2005). Os resultados sugerem 
que os ambientes de aprendizagem permitem a construção do suporte de formas diferentes, 
não só via ferramentas tecnológicas, mas também nos tipos de ações que o constituem.

Palavras-chave: metafunções da LSF, ensino a distância, comparando teleduc e moodle

Trabalho 3

Analisando atividades em curso online: o professor pesquisador refletindo sobre 
sua prática 
Leila Barbara (PUCSP)
Maria Aparecida Caltabiano M. B. da Silva (PUCSP)
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Este trabalho analisa a atuação de professores de inglês de ensino fundamental e básico em 
um curso de aperfeiçoamento totalmente on line, de três semestres - Teachers´ Links: Reflexão 
e Desenvolvimento para Professores – desenvolvido na COGEAE-PUCSP e cujo objetivo é o 
desenvolvimento da capacidade de seus membros no que se refere ao planejamento, atuação 
e reflexão sobre seu trabalho. O curso se desenvolve com base nos parâmetros da linguística 
sistêmico funcional (HALLIDAY 1985, 1994;  HALLIDAY & MATTHIESSEN 2004); assim, 
estuda nas características do contexto de cultura dos participantes e de seus alunos, refletindo 
sobre ele e a partir do trabalho, aprofundando-se teoricamente para converter em prática 
no seu trabalho e novas discussões durante o curso.  Todas as atividades envolvem intensa 
interação assíncrona, com maior planejamento por parte dos discentes que determina uma 
série de elementos, desde maior oportunidade para reflexão com mais formalização desde 
elementos das metafunções ideacional, interpessoais e textual da LSF. Com isso, mesmo não 
sendo meta do trabalho, como ele é totalmente conduzido em inglês permite dar suporte para 
o desenvolvimento de sua competência na língua, uma grande dificuldade de professores de 
escolas públicas principalmente. A atividade analisada no trabalho é um Fórum, unidade do 
componente Reflexão do módulo O Desenvolvimento Acadêmico e a sala de aula, base da 
interação após os participantes assistirem um vídeo onde professores falam sobre sua prática 
de sala de aula e problemas que enfrentam. Como os outros, o Fórum se dá após a realização 
de diferentes tarefas direcionadas por perguntas específicas sobre o assunto a ser discutido, 
preparando o debate que tem a ver com o conteúdo da conversa. Assim, a interação, do ponto 
de vista das relações e do significado em termos da área de conhecimento será discutida, nesta 
comunicação, buscando apreciar a apropriação e processamento de conhecimento bem como 
o desenvolvimento do uso da língua a partir de elementos das metafunções.

Palavras-chave: EAD, formação de professor, reflexão e ação

MARIA CLARA CARELLI MAGALHÃES BARATA - UFU
PIBID NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE INGLÊS – DESAFIOS, IMPACTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 

O Programa de Incentivo de Bolsa de Iniciação à Docência, iniciado nas universidades brasileiras em 
2008, abre espaço às licenciaturas de línguas estrangeiras em 2009 e, desde então, alguns professores 
formadores de IES se propuseram a investir na proposta enfrentando vários desafios, levantando 
inúmeros questionamentos e fazendo buscas na tentativa de atender a proposta da CAPES de 
promover uma formação docente de qualidade voltada à escola básica. Esta sessão tem o objetivo de 
reunir pesquisadores formadores de professores de inglês envolvidos no PIBID para apresentar seus 
trabalhos com o Programa, discutir o PIBID na formação do professor de inglês - seu papel no curso 
de licenciatura e apresentar pesquisas relacionadas. Os projetos iniciados em 2009 em universidades 
distintas são apresentados, considerando as experiências vivenciadas pelos coordenadores dos 
mesmos e dos alunos participantes dos projetos em língua inglesa que contam em seus relatórios 
finais como desenvolveram suas atividades de docência nas escolas em que trabalharam. A partir 
desses relatórios é possível detectar os desafios enfrentados pelos participantes assim como as 
contribuições para projetos futuros ao analisarmos abordagens utilizadas, planejamentos elaborados 
e aplicados, crenças de ensino e aprendizagem, entre outros temas.

Trabalho 1

Em que o PIBID mudou minha prática docente? – uma reflexão sob a perspectiva do 
professor formador 
Daisy Rodrigues do Vale (UFU)
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O trabalho com a formação do professor transcende os muros da universidade e da escola pois 
deparamo-nos com um mercado de trabalho pouco promissor e inseguro no que diz respeito 
a políticas educacionais, a políticas salariais, a planos de carreira, à dignidade do profissional 
de cujo trabalho depende o futuro do cidadão, e à segurança física do profissional que atua na 
escola pública no Brasil. É nesse contexto que nós, professores formadores de professores nos 
deparamos com o papel de convencer do quanto investir e dedicar-se à educação vale a pena. 
O ensino de inglês na escola melhorou porque, atualmente, temos recebido, na universidade, 
alunos oriundos da escola pública apresentando níveis de proficiência melhores que alunos 
de anos anteriores. Isso indica que o ensino melhorou, mas ainda está longe do esperado e 
necessário para as exigências da sociedade (mercado de trabalho e estudos). O Programa 
de Incentivo de Bolsa de Inciação à Docência pode ser visto como aliado para atrair alunos 
para os cursos de licenciaturas, para incentivar o licenciando a investir na carreira docente e, 
principalmente, para promover uma formação mais acurada do professor capaz de exercer a 
docência no sentido pleno com capacidade e habilidade para melhorar o quadro da educação 
atual. Nessa comunicação, apresentaremos a trajetória de uma professora formadora que 
sempre trabalhou com alunos de estágio e que, a partir de 2009, trabalhou com bolsistas PIBID, 
onde aparecem questionamentos e reflexões com possibilidades de direcionamentos.

Palavras-chave: PIBID; língua inglesa; formação de professores

Trabalho 2

As contribuições do PIBID na formação inicial do professor de inglês 
Rosely Perez Xavier (UFSC)

Esta comunicação descreve os trabalhos práticos desenvolvidos por alunos do PIBID/ Inglês 
de uma universidade do sul do Brasil e avalia a sua aprendizagem a partir de vivências na 
escola básica. O subprojeto PIBID/Inglês dessa universidade teve início em agosto de 2010 e, 
desde então, desenvolve atividades fora e dentro da escola básica parceira, como o design de 
atividades de ensino e aprendizagem, planejamento de condução de atividades, observação 
de aulas para a coleta de dados, assistência ao docente, entre outras atividades. A perspectiva 
de formação docente que orienta o projeto é situada na noção de profissional reflexivo 
(SCHÖN, 2000) e de saberes profissionais (TARDIFF, 1999). Dez acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Letras-Inglês, em sua maioria de fases iniciais, participam deste projeto. A 
sua aprendizagem foi avaliada pelos seus relatos de observação de aulas, pelos diários de 
docência e por um relato de avaliação sobre o papel do PIBD em sua formação profissional. 
Os resultados mostraram ganhos de conhecimento didático-pedagógico, conscientização da 
realidade escolar e desenvoltura na relação dos acadêmicos com os alunos da escola básica.

Palavras-chave: PIBID; língua inglesa; aprendizagem docente

Trabalho 3

PIBID/Inglês: escrita reflexiva como ferramenta de constituição identitária docente 
Luciani Salcedo de Oliveira (FURG)

Esta comunicação tem o intuito de detalhar o trabalho desenvolvido, desde o primeiro semestre 
de 2010, pelo Subprojeto Língua Inglesa (PIBID/CAPES) em uma IFES no extremo sul do 
Brasil. A equipe, constituída por doze licenciandos do Curso de Letras Português/Inglês, duas 
professoras supervisoras (que atuam em três escolas públicas) e uma professora coordenadora, 
propõe uma série de atividades interrelacionadas, entre elas: a) compartilhamento das vivências 
de observação do contexto escolar; b) reuniões semanais do grupo para planejamento das ações 
de ensino-aprendizagem de língua inglesa e para reflexão acerca do processo – vivenciado pelo 
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grupo – de formação docente; c) discussão de textos teóricos sobre ensino-aprendizagem de 
inglês; d) planejamento de ações didático-pedagógicas – desenvolvidas sob a orientação das 
professoras supervisoras e da professora coordenadora do subprojeto – a serem aplicadas nas 
escolas participantes; e e) leitura e discussão de textos reflexivos sobre experiências vividas 
no contexto PIBID. Sobre esse último item, cada escola participante do subprojeto possui 
um portfólio no qual experiências são textualizadas, de maneira reflexiva, pelos acadêmicos 
pibidianos, pela respectiva professora supervisora e pela professora coordenadora. Dessa forma, 
por ilustrar como o PIBID se apresenta enquanto profícua oportunidade de educação docente, 
tanto para futuros professores como para professores em serviço, o foco desta comunicação 
recai sobre a análise das escolhas léxico-gramaticais presentes nessa textualização reflexiva, 
apontando a escola pública como relevante fórum na constituição identitária de docentes de 
inglês como língua estrangeira.

Palavras-chave: PIBID; língua inglesa; identidade

Trabalho 4

A atuação do PIBID na formação do professor de língua inglesa: uma análise de suas 
crenças 
Maria Clara Carelli Magalhães Barata (UFU) 

Refletir sobre a formação inicial de professores tem sido um constante desafio para 
muitos estudiososenvolvidos com a educação. Devido à importância que este período requer 
é imprescindível que as instituições de ensino e seus formadores invistam no preparo de 
seus alunos-professores para que possam entrar no mercado de trabalho com preparo para 
instituir mudanças que a educação carece. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência com o objetivo de desenvolver a formação docente veio para complementar 
com experiências práticas na escola básica o exercício de ensinar e desenvolver pesquisas 
contribuindo, sobretudo, com a possibilidade desses alunos-professores vivenciarem a relação 
entre teoria e prática adquirida em seus cursos de graduação. Esta comunicação tem o objetivo 
de relatar as crenças de professores em formação que fazem parte do subprojeto de Língua 
Inglesa do PIBID. Essas crenças serão analisadas a partir dos relatórios escritos pelos alunos 
participantes do programa a fim de explorar o pensamento sobre o ensino e aprendizagem 
de línguas trazidos por eles e possivelmente transformados pelas experiências docentes. Com 
esse trabalho, procura-se refletir criticamente sobre as práticas de ensinar desses professores 
em formação que consequentemente servirão de dados para reflexão de seus formadores.

Palavras-chave: PIBID; língua inglesa; crenças de ensino

MARIA DA GLORIA GUARA TAVARES - UFC
DISTANCE ENGLISH TEACHING CERTIFICATION PROGRAM AT UFC-UAB 
(LICENCIATURA SEMIPRESENCIAL EM LETRAS: LÍNGUA INGLESA, UFC-
UAB): PROGRAM DESIGN, MATERIAL EVALUATION AND PEDAGOGICAL 
MEDIATION

This session aims at discussing some key issues involved in distance foreign language learning: 
program design, the development of oral skills, pedagogical mediation and material evaluation. 
The discussion proposed in the session will be based on the results of studies carried out in 
the context of the Certification Program at UFC-UAB. First, a brief historical overview of the 
program will be presented. Then, four studies will be presented and discussed, including analysis 
of pedagogical activities proposed in oral production courses, and technological tools used; 
evaluation of courses through the analysis of course materials; analysis of the methods used to 
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present and practice vocabulary in course materials; and analysis of the types of feedback provided 
in online educational forum activities. The session may be a fruitful opportunity to reflect upon 
distance foreign language learning.

Trabalho 1

Oral production courses in distance foreign language learning: a preliminary 
analysis of SLA hypotheses addressed and pedagogical activities proposed 
Maria da Gloria Guará Tavares (UFC)

This paper reports on a study that examined oral production courses in foreign language 
distance learning from two perspectives: second language acquisition (SLA) hypotheses and the 
type of pedagogical activities proposed. The courses were analyzed based on the hypotheses of 
Input (KRASHEN, 1982, 1985; ELLIS, 1985; GASS AND MACKEY, 2007), Input enhancement 
(SHAREWOORD-SMITH, 1986), Ouput (SWAIN, 1985, 1995, 2000), and Interaction (LONG, 
1996; MACKEY, GASS & MCDOUNOUGH, 2000).  The pedagogical activities were analyzed 
according to Ellis (2003). The research context was the English Teaching Certificate Program 
at UFC-UABand three oral production courses (semesters I, II and III) were investigated. 
In general, results showed that the courses analyzed address the SLA hypotheses in terms 
of input, input enhancement, output and interaction. Results also showed that most of the 
interaction takes place through asynchronous computed mediated communication (ACMC), 
and the instances of synchronous communication (SCMC) take place mainly through written 
chats. As regards the pedagogical activities proposed by the courses, most of the activities 
can be classified as exercises and drills followed a few number of tasks. Instances of focus 
on form as well as focus on forms were also verified. In the analysis, it was argued that more 
activities classified as tasks can be incorporated to the courses; several instances of focus on 
forms can be turned into more contextualized language use opportunities; and interaction can 
be enhanced through a more frequent use of SCMC.   

Palavras-chave: oral production; distance learning; Second Language Acquisition

Trabalho 2

The design of the Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB 
Vladia Maria Cabral Borges (UFC)

The Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB started in 2008. The program 
currently has 700 students and is offered in 11 different counties (polos). The interactive materials 
designed for all the courses are accessed by SOLAR, a platform specifically designed for UFC-
UAB programs. This platform provides tools such as forums, written and audio chats, record-
keeping, message boxes, and portfolios, which are used in the planning and implementation 
of the courses. The curriculum originally designed for the program was changed in 2010 in 
order to better accommodate the needs and interests of the students. Changes consisted of 
offering less courses in a semester which has in turn lead to more semesters in the program 
(10 semesters of 4 courses each); and replacement of more general courses, such as Latin and 
literature in Portuguese, for more language focused courses. The major challenges being faced 
are reduction of attrition rates, development of oral language skills, placement of student 
teachers, and completion of the 200 compulsory hours of supplementary activities.  

Palavras-chave: distance learning; program design; curriculum evaluation

Trabalho 3
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Types of feedback provided in online educational forums 
Lorena Lima Barbosa (UFC)

Based on the sociointeracionist theory of Second Language Acquisition and the concepts of 
pedagogicalmediation and feedback, this research analyzed the types of feedback provided by 
tutors in forums in an English course on written comprehension and production in the English 
Teaching Certificate Program at UFC-UAB, aiming at verifying the types of feedback provided 
by tutors. This research is characterized as a quanti-qualitative, inductive, interpretative 
analysis. During the study, a greater body of research on feedback was more often found 
in face-to-faceteaching (ALJAAFREH & LANTOLF, 1994; ELLIS, 1994; LYSTER & RANTA, 
1997; LONG & ROBINSON, 1998; SCHMIDT, 2001) than in distance teaching (HYLAND, 2001; 
ROBINSON, 2001; PAIVA, 2003). Therefore, the categorization of feedback for the analysis of 
the data was initially based on Hyland (2001) and Ellis, Lowen and Erlam (2006). However, 
during data analysis, the mentioned categorization did not cover all the collected data, and 
so new categorization of feedback for distance learning was proposed.  Results indicated the 
existence of two feedback groups: non-corrective and corrective. Non-corrective feedback was 
classified as: ‘clarification’, ‘instruction’, ‘motivation’ and ‘suggestion’. Corrective feedback 
was classified as either implicit, in the forms of recast or paraphrase, or explicit, as to ‘content’, 
‘accuracy’ or ‘layout’.  This research will contribute to the theoretical discussions about 
feedback since it presents new categories of feedback based on the analysis of data extracted 
from a virtual learning environment.   

Palavras-chave: feedback; English language; distance learning

Trabalho 4

Phraseological units in online English teaching material: how are they presented? 
Francisco Tarcízio Cavalcante Benevides Júnior (UFC) 

This work analyzed the phraseological units found in a sample of online course material 
designed for the Distance English Teaching Certification Program at UFC-UAB. Based on 
the analysis of the Spanish teaching material made by Gurillo (2001), the study undertaken 
investigated if three of the problems pointed by Gurillo were also found in the online course 
material: 1. Lack of a contextual input; 2. fragmented approach to the phraseologisms; 3. Lack 
of definitions for phraseology. Four well-defined thematic units were identified in the analyzed 
material.  Such themes were the means by which the content was presented. No instances of 
an approach which took phraseological units in a fragmented way were found. However, 
no definition for phraseology was registered. In a general way, it can be concluded that in 
the examined material phraseological units are presented in a relevant and meaningful way. 
Before any criticism is made to the lack of phraseology definition in the material, it is necessary 
to understand the rationale for the choices made during its elaboration. It is well understood 
that pedagogical choices have to be made when elaborating teaching material. Therefore, there 
is always something that has to be left out when making these choices. 

Palavras-chave: phraseological units; English material; distance learning

MARIA EUGENIA WITZLER D ESPOSITO – LAEL-PUCSP/ UFAL
CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM HERMENÊUTICO-FENOMENOLÓGICA EM 
PESQUISAS NA ÁREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Esta comunicação coordenada é composta por apresentações de trabalhos realizados por 
pesquisadores do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-fenomenológica 
(GPeAHF) - certificado pelo CNPq e sediado no Programa de Pós-Graduação em Linguística 
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Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUCSP) – na área de formação de professores. A abordagem hermenêutico-fenomenológica, a 
partir das perspectivas de van Manen (1990) e Freire (1998, 2007, 2008a,b, 2010), investiga a 
natureza de experiências humanas buscando sua essência; ou seja, o que lhes constituem e dão 
identidade, a partir da articulação de duas correntes filosóficas: fenomenologia e  hermenêutica. 
A fenomenologia se encarrega da descrição textual de fenômenos da experiência humana e 
a hermenêutica da interpretação desses textos, coletados por meio de diversos instrumentos, e 
interpretados segundo os pressupostos da abordagem. O objetivo da comunicação coordenada 
é apresentar recortes de pesquisas já concluídas e em andamento, em Linguística Aplicada, 
na área de formação de professores, que utilizaram ou utilizam a abordagem hermenêutico-
fenomenológica para o seu desenvolvimento, bem como algumas descobertas e contribuições 
que esses trabalhos proporcionam. Esperamos, assim, apresentar a abordagem hermenêutico-
fenomenológica como uma possibilidade metodológica para pesquisas na área e, ao compartilhar 
nossas experiências,gerar questionamentos e reflexões que nos possibilitem repensar a formação 
pré-serviço e continuada sendo oferecida, contribuindo para uma preparação mais adequada dos 
professores de língua inglesa, no contexto atual.

Trabalho 1

Prática escrita em língua inglesa para professores do ensino médio da rede estadual: 
Um curso online 
Maria Eugenia Witzler D Esposito (LAEL-PUCSP/UFAL)

Esta comunicação visa mostrar o caminho percorrido por uma professora pesquisadora, 
membro do Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-fenomenológica (GPeAHF), 
ao investigar o fenômeno desenho de um curso a distância de prática escrita em língua inglesa, 
para professores do Ensino Médio da rede pública estadual na cidade de São Paulo,  desenhado 
a partir das necessidades expressas por professores que atuam nesse contexto, na Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo (São Paulo, 2008) e nos Cadernos redigidos pela Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo (São Paulo, 2008).  Sendo uma pesquisa que investiga a 
natureza de uma experiência, busquei suporte na abordagem hermenêutico-fenomenológica 
(FREIRE, 1998, 2007, 2008a,b, 2010), que visa à descrição e interpretação de fenômenos da 
experiência humana, a partir da perspectiva de quem os vivencia. A fenomenologia permite 
descrever as experiências vividas, ou seja, os fenômenos, para melhor entender seus 
significados e a hermenêutica interpretá-los. Assim sendo, nesta comunicação, apresento as 
necessidades expressas pelos professores e nos documentos oficiais e descrevo as diferentes 
fases que compreenderam e compuseram o fenômeno em foco; ou seja, o desenho de um curso 
a distância de prática escrita em língua inglesa para professores do Ensino Médio da rede 
pública e que contribui, efetivamente, para a formação e prática docentes.

Palavras-chave: abordagem hermenêutico-fenomenológica; prática escrita em língua inglesa; 
formação de professores

Trabalho 2

A formação tecnológica no fórum de discussão vista sob a lente da abordagem 
hermenêutico-fenomenológica
Cátia Veneziano Pitombeira (PUC-SP)

Esta pesquisa busca descrever e interpretar o fenômeno formação tecnológica sob a perspectiva 
do aluno proporcionada em um fórum de discussão de um curso de graduação em Letras a 
distância de uma universidade confessional do Estado de São Paulo visando à contribuição 
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para o redesenho do material sob a perspectiva da complexidade. O desenvolvimento desta 
pesquisa se fundamentará na epistemologia do pensamento complexo segundo a visão 
de Morin (2002, 2008 e 2005), Moraes (2002 e 2004) e Carvalho (2003), aliada a questões de 
educação e formação de professores, apresentadas por Freire (1996, 2002 e 2008), e a questões 
de formação tecnológica de professores sob a ótica de Lopes (2005), Moraes (2007) articulada 
com as diferentes visões de desenho instrucional de acordo com Moraes (2008) Graves (2000) 
e Behrens (2006). A análise das diferentes visões de desenho de curso embasará a proposta de 
desenho de curso à luz da teoria da complexidade. A linha metodológica a ser utilizada para este 
estudo será a hermenêutico-fenomenológica (VAN MANEN, 1990; FREIRE, 1998, 2007, 2008 a.) e 
a pesquisa terá como participantes a professora-pesquisadora, com sua experiência vivenciada 
e descrita em um diário reflexivo ao planejar, desenhar e ministrar a aulae acompanhar o 
fórum em questão. Os textos serão coletados da participação do fórum. Tomando como base 
os conceitos da abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, a investigação visa descrever e 
interpretar o fenômeno em foco a partir do processo de tematização sistematizado por Freire 
(2006), com base na proposta de van Manen (1990). A interpretação dos textos revelará a 
reflexão dos participantes acerca do material didático bem como a visão sobre o processo da 
formação tecnológica e proporcionará momentos reflexivos da professora-pesquisadora para 
o redesenho do material sob a perspectiva da teoria da complexidade.

Palavras-chave: formação tecnológica; abordagem hermenêutico-fenomenológica; 
complexidade

Trabalho 3

A tecnologia como possibilidade de extensão na sala de aula em um contexto de 
ensino tradicional 
Rogerio da Costa Neves (UERJ)

Durante minha pesquisa de doutoramento (COSTA NEVES, 2011), investiguei junto a 
professores e alunos o fenômeno da discussão de assuntos complexos, os quais defini como 
sendo assuntos que têm em sua constituição nuances, tessituras, composições que não 
podem ser notadas, nem classificadas de antemão com o risco de tornar sua discussão, sua 
compreensão, parcial ou tendenciosa. “Os assuntos complexos como se, por vida própria, 
revelam sua composição ao longo das discussões, revelam aspectos não previstos por nenhum 
dos participantes dessas interações entre professores e alunos” (COSTA NEVES, 2011, p.13). 
Essas discussões não tinham por objetivo encontrar certos e errados, mas propiciar, na 
formação desses jovens de 14 a 18 anos, condições de criarearem seus próprios argumentos 
tendo uma visão não apenas da parte trazida de casa, mas do todo que se deparariam na 
sociedade. Esta visão tem por fundamentação a teoria da complexidade (MORIN, 2006, 2007, 
2008; MORAES, 2008, 2010; etc.). A discussão desses assuntos se deu tanto presencialmente ao 
logo de dois anos e meio como por meio de um site de relacionamentos. O uso da tecnologia 
se fez mais presente quando essas discussões eram conduzidas sem a interferência direta do 
professor-pesquisador ao longo de dois semestres. Nessas discussões esses alunos puderam 
interagir opinando, refletindo, ressignificando suas visões sobre os mais variados temas: 
bullying, união estável de casais do mesmo sexo, drogas, padrões estéticos dentre outros. A 
linha metodológica adotada na geração desses textos e na sua interpretação foi a abordagem 
hermeneutico-fenomenologica proposta por van Manen (1990) e aprofundada por Freire (2003, 
2005, 2007). O uso desta ferramenta possibilitou que mesmo no ambiente muito tradicional 
onde se desenvolveu minha pesquisa as discussões de temas tão relevantes na formação 
identitaria de adolescentes estivesse presente.

Palavras-chave: abordagem hermenêutico-fenomenológica; assuntos complexos; uso da 
tecnologia
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MARIA INÊZ PROBST LUCENA - UFSC
LOCALIZANDO PRÁTICAS DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: 
HISTÓRIAS DE PROFESSORAS DE INGLÊS NO CONTEXTO PÓS-COLONIAL 
BRASILEIRO 

O objetivo desta seção coordenada é apresentar e discutir as histórias de vida de três professoras 
de Inglês cuja formação e atuação profissional foram desenvolvidas em contextos variados. Com 
base em preceitos da lingüística aplicada e em estudos pós-coloniais (CLEMENTE & HIGGINS, 
2008; PENNYCOOK, 2010) buscamos entender como essas histórias pessoais, construídas pelas 
protagonistas, enquanto aprendentes e professoras de Inglês podem ajudar a localizar as práticas 
de linguagem e de ensino/aprendizagem dessa língua adicional como uma atividade social, 
espacialmente localizada. Em tempos de globalização, de expansão e de necessidades de uso do 
inglês para agir no mundo, essa seção busca problematizar como essas professoras constituem-
se profissionalmente em meio a tantas mudanças. Para tanto, as participantes apresentam e 
relacionam experiências locais com questões globais complexas tais como linguagem, cultura e 
desafios ideológicos subjacentes ao ensino/aprendizagem de inglês. Em suas reflexões, feitas a 
partir da análise das autobiografias (LANTOLF & PAVLENKO, 2001; ROMERO, 2010), as 
participantes apresentam conflitos e dilemas em ensinar/aprender e trabalhar com as questões 
sociais e políticas envolvidas na educação lingüística dessa língua, cuja distinção entre nativo/
não nativo perde a cada dia mais sua força. Assumimos, portanto, a tarefa de discutir conceitos de 
identidade, falante nativo x falante não nativo, centro x periferia - eurocentrismo e a construção 
do conhecimento do professor de inglês em comunidades periféricas (CANAGARAJAH, 1999; 
2005; 2006). Por fim, pretende-se argumentar aqui que a reflexão do professor de inglês acerca da 
construção de sua própria história se constitui em uma vigorosa ferramenta contra a fragmentação 
e a alienação na formação, podendo nos ajudar a entender e reconceituar a educação lingüística em 
tempos pós-modernos.

Trabalho 1

A constituição da identidade de uma professora de inglês em sua autobiografia: 
(trans)formações e representações 
Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM)

Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões acerca da autobiografia de uma professora 
de inglês, com base no caminho profissional que percorreu e nas (trans)formações pelas quais 
sua identidade profissional vem passando. O aporte teóricoé baseado em Celani (2003), 
Liberali (2006), Clemente (2011), Clemente e Higgins (2008), Hall (2006), Monteiro (2009), 
Romero (2010a; 2010b), Silva (2010) e sua metodologia se enquadra no paradigma da pesquisa 
qualitativa (ERICKSON, 1986; DENZIN & LINCOLN, 2006). O trabalho também discute os 
objetivos da construção de autobiografias, quais as suas vantagens, por que são utilizadas 
em pesquisas e como são produzidas. As representações expostas são analisadas à luz da 
perspectiva sócio-histórica cultural proposta por Celani e Magalhães (2002).Os resultados 
revelam que a identidade da autora sofreu alterações decorrentes dasvariadas vivências por 
ela experenciadas e que as (trans)formações ocorridas em sua vida profissional ratificam a 
importância da formação continuada, entre outros motivos, para que as ações empreendidas 
em seu trabalho de sala de aula estejam alinhadas às concepções de ensino-aprendizagem e de 
linguagem nas quais norteia seu fazer docente. Nas considerações finais são expostas reflexões 
advindas do processo de elaboração do trabalho que contou com um instrumento que tem 
sido muito utilizado no campo da formação de professores para o ensino/aprendizagem de 
línguas. Concluindo, a autora afirma que a oportunidade de redigir sua autobiografia tratou-
se de um exercício de reencontro e de  (re)conhecimento de si própria como indivíduo e 
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como professora não apenas de inglês, mas como uma formadora voltada, principalmente, à 
educação básica.

Palavras-chave: formação de professores de inglês; autobiografia; representações

Trabalho 2

Autobiografia como ferramenta de (re)construção profissional de uma professora-
formadora
Isis Ribeiro Berger (UFSC)

A construção da identidade profissional não é isenta das forças sociais, da cultura e dos 
discursos circundantes. Ela se dá por meio de tensões e cisões vivenciadas ao longo das 
experiências de vida, da aprendizagem formal, dos modelos que se fazem presentes antes, 
durante e após o processo de formação. Entender e compreender nossas posturas e escolhas 
enquanto docentes, ajuda-nos a (re)pensar nossas práticas em constante processo de formação, 
que provoca abalos em nossas “casas seguras” (ANGELES & HIGGINS, 2008) e nos apresenta 
a outras e novas possibilidades. Liberali, Magalhães e Romero (2003) ao discutirem diferentes 
formas de encorajar a reflexão crítica aos docentes, consideram o papel da autobiografia como 
importante instrumento de reflexão do professor de línguas, já que a partir da tessitura da 
história pessoal desde o início da vida escolar, o professor pode compreender os caminhos que 
o levaram a ser o professor de hoje. Esta comunicação, portanto, tem o objetivo de apresentar 
um olhar para a trajetória de aluna à professora-formadora, que propiciou a reflexão sobre as 
próprias crenças (BARCELOS, 2006), sobre o processo de escolha da carreira de professora 
de língua inglesa e sobre o papel político que é ensinar essa língua que provoca atitudes das 
mais variadas. Sobretudo, pretende-se discutir aqui a influência que direta ou indiretamente 
exercemos na formação da sociedade através de nosso papel de professor de inglês. As 
reflexões aqui apresentadas estão alicerçadas em uma pedagogia crítica aplicada ao ensino de 
língua estrangeira (PENNYCOOK, 1999; 2010).

Palavras-chave: formação de professores; ensino/aprendizagem de Inglês; autobiografias

Trabalho 3

Autobiografia e formação reflexva de uma professora de língua adicional: uma 
análise sob as lentes dos estudos pós-coloniais 
Maria Helena Fávaro (UFSC)

Este trabalho se insere no campo de Línguística Aplicada, e tem por objetivo analisar meu 
próprio processo de formação de professora de língua adicional – língua inglesa – por meio de 
meu relato autobiográfico. O processo de escrita da autobiografia se deu a partir de discussões 
realizadas em aulas de um curso de formação de professores de línguas estrangeiras, e estas 
discussões foram empreendidas sob a perspectiva pós-colonial. Assim, apresento inicialmente 
as teorias que servirão de base para minha análise, destacando os conceitos de ´casas seguras´ 
(CLEMENTE & HIGGINS, 2008) e  de falante nativo x falante não-nativo (RAJAGOPALAN, 
2003; 2005; PENNYCOOK, 2010). Em seguida, apresento a transcrição de minha autobiografia, 
e num terceiro momento realizo a análise da mesma, usando para tanto os conceitos acima 
citados. A escolha desses conceitos se justifica por ajudarem a discutir e problematizar situações 
que tiveram grande relevância na constituição de minha identidade enquanto professora de 
inglês. Os resultados da análise demonstram que, ao revisitar o histórico de aprendizagem 
de língua inglesa e de formação profissional na área de ensino-aprendizagem dessa língua, a 
escrita autobiográfica possibilita uma importante reflexão, fazendo com que problematizemos 
determinadas cristalizações, num movimento que simultaneamente desconstrói e reconstrói 
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conceitos, desconstitui e reconstitui identidades (CLEMENTE & HIGGINS, 2008; MOITA LOPES, 
2006; 2008; RAJAGOPALAN, 2005; KUMARAVADIVELU, 2001; PENNYCOOK, 2001; 2010).

Palavras-chave: reflexão crítica; línguas adicionais; autobiografia

MARIA IZABEL RODRIGUES TOGNATO - UNESPAR/FECILCAM
O PAPEL DOS GÊNEROS TEXTUAIS PELO PROCEDIMENTO DA SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA EM CONTEXTOS DIFERENCIADOS DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 

Esta comunicação coordenada visa a apresentar resultados de pesquisas realizadas em três 
universidades de regiões diferentes no Brasil sobre os processos envolvidos na formação inicial de 
professores de Língua Inglesa, bem como no contexto de Ensino Fundamental e Médio no sentido 
depropor uma discussão sobre o papel dos gêneros textuais pelo procedimento da sequência didática 
em contextos diferenciados de ensino de língua inglesa, tais como o contexto de formação inicial 
de futuros professores de Língua Inglesa, bem como o contexto de Ensino Fundamental e Médio. 
Nossos trabalhos ancoram-se nos aportes teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009, 2006, 2008), bem como do ensino de gêneros, das 
capacidades de  linguagem (BAKTHIN, 2003; SCHNEUWLY & DOLZ, 2004; MACHADO & 
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2009; ABREU-TARDELLI & CRISTOVÃO, 2009; 
MACHADO & LOUSADA, 2010), além do procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY, 
DOLZ & NOVERRAZ, 2004). Além disso, nossos estudos fundamentam-se em trabalhos que 
apontam preocupações com os riscos de banalização de um ensino de línguas com base em gêneros 
(SIGNORINI, 2001; BUNZEN, 2004; ANJOS-SANTOS; LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2011). 
Assim, considerando-se o conceito de linguagem como uma atividade socialmente organizada e, 
portanto, instrumento de ação nas práticas sociais (BRONCKART, 2003; 2007; ÉRNICA, 2007; 
MASSI, 2004; 2007), concebemos a mediação (VYGOTSKY, 2001) como um elemento central 
para o processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa. Os resultados gerais destes trabalhos 
mostram que ainda há lacunas e uma falta de apropriação de metodologias de ensino de Língua 
Inglesa, principalmente, em relação a um ensino com base em gêneros, o que evidencia a urgência de 
ampliação de estudos, investigações e discussões sobre o trabalho com gêneros tanto no processo de 
formação inicial do professor de Língua Inglesa como no contexto de Ensino Fundamental e Médio.

Trabalho 1

O gênero abstract na formação inicial como possível gerador de desenvolvimento 
pelo procedimento da sequência didática 
Maria Izabel Rodrigues Tognato (UNESPAR/FECILCAM)

Este trabalho inscreve-se na linha de pesquisa Linguagem e Gêneros Textuais do Grupo de 
Pesquisa  Linguagem, Desenvolvimento, Educação e suas Relações (CNPq), por nós coordenado 
e tem como objetivo apresentar resultados de um ensino de línguas com base em gêneros com 
foco no gênero abstract e a sua relação com a produção de artigo científico como possível gerador 
de desenvolvimento na formação inicial para uma tomada de consciência sobre a importância 
do próprio desenvolvimento pela pesquisa. Assim, fundamentado nos aportes teórico-
metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009, 
2006, 2008), bem como do ensino de gêneros, das capacidades de  linguagem (BAKTHIN, 
2003; SCHNEUWLY & DOLZ, 2004; MACHADO & CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 
2009; ABREU-TARDELLI & CRISTOVÃO, 2009; MACHADO & LOUSADA, 2010), além do 
procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004) e, mais especificamente, 
do gênero abstract (MOTTA-ROTH, 1999, 2007, 2008; DENARDI, 2009), este trabalho justifica-
se na medida em que contribui para um maior aprofundamento sobre o papel e o trabalho 
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com gêneros textuais escritos e acadêmicos na formação inicial como possíveis geradores 
de desenvolvimento e não de esvaziamento. Para tanto, buscamos investigar os elementos e 
características constitutivos do gênero abstract e suas possíveis implicações para o processo de 
formação inicial do futuro professor de línguas em um trabalho desenvolvido em uma turma 
de segundo ano de Letras, de uma universidade do interior do Paraná, com um total de 31 
alunos participantes. Os resultados apontam indícios de desenvolvimento tanto em relação à 
compreensão como à produção do gênero abstract, revelando possibilidades de apropriação 
dos elementos constitutivos do gênero, levando-se em conta as capacidades de linguagem 
(ação, discursiva e linguístico-discursiva).

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; gênero abstract na formação inicial; 
sequência didática

Trabalho 2

Gêneros textuais e sequências didáticas: os riscos da popularização dos termos
Ana Paula Marques Beato Canato (UFRJ)

No final da década de 1990, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais, que 
impulsionaram o lançamento de vários outros documentos prescritivos oficiais que tomam 
a linguagem como prática social. Paralelamente, temos presenciado práticas didáticas e uma 
proliferação de pesquisas brasileiras nesta perspectiva, como ilustram, por exemplo, os Anais 
dos SIGETs (Simpósio Internacional de Gêneros Textuais). Tais estudos têm investigado 
a formação de professores, caminhos possíveis, práticas de sala de aula e resultados de 
trabalhos. Nesse contexto, temos presenciado a ampliação do uso de termos como gêneros 
textuais e sequências didáticas em livros didáticos, revistas da área, programas de ensino de 
instituições públicas e privadas e o estabelecimento de relações diretas entre tais vocábulos e a 
melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem de línguas. A divulgação dessas palavras tem 
preocupado a comunidade acadêmica (SIGNORINI, 2001; BUNZEN, 2004; ANJOS-SANTOS; 
LANFERDINI; CRISTOVÃO, 2011) devido aos riscos de sua banalização. Nesta perspectiva, 
esta comunicação tem o objetivo de problematizar a popularização dos termos gêneros textuais 
e sequências didáticas e discutir possíveis riscos de esvaziamentos.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de línguas; gêneros textuais; transposição e sequência 
didática

Trabalho 3

O ensino de inglês a um aluno “disléxico”: uma proposta de mediação
Juliana Reichert Assunção Tonelli (UEL)

A dislexia é tradicionalmente (re)conhecida como um distúrbio de aprendizagem da linguagem 
escrita – compreensão e produção - localizada no aprendiz. Partindo do conceito de linguagem 
como uma atividade socialmente organizada que possibilita a comunicação humana servindo 
como instrumento de ação nas práticas sociais (BRONCKART, 2003; 2007; ÉRNICA, 2007), 
refutamos aquela definição uma vez que, com base no conceito de linguagem assumido, 
esta não encontra via explicativa que a sustente (MASSI, 2004; 2007). Assim, concebendo o 
processo de ensino-aprendizagem de inglês como um espaço de construção social no qual a 
mediação (VYGOTSKY, 2001) assume papel central, esta comunicação objetiva apresentar um 
recorte de um estudo de caso desenvolvido no nível de doutorado pela Universidade Estadual 
de Londrina. Tal estudo envolveu um aluno “disléxico”, que frequentava aulas de língua 
inglesa. Para o desenvolvimento deste trabalho uma sequência didática foi utilizada como 
instrumento de mediação do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados mostraram que 
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o procedimento da sequência didática propiciou o engajamento parcial do aluno, revelando 
dificuldades e potencialidades do aprendiz, bem como desconstruindo seu laudo de disléxico 
com grau severo.

Palavras-chave: ensino de inglês e dislexia; mediação; sequência didática

Trabalho 4

Sequência didática e formação de professores: algumas reflexões a partir da análise 
de textos autobiográficos produzidos por alunos de um curso de Letras 
Alessandra Augusta Pereira da Silva (UNESPAR/FECILCAM)

Esta pesquisa, subsidiada pelo quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD) (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009), objetiva discutir algumas reflexões a partir da 
análise de textos autobiográficos produzidos por alunos de um curso de Letras do interior do 
estado do Paraná como resultado de uma sequência didática planejada por duas professoras 
do curso e algumas implicações para o curso atualmente. Que significado(s) tais produções 
podem ter para o curso? Esta proposta se justifica mediante a tão discutida e ainda necessária 
avaliação de cursos de Letras para seu desenvolvimento, tendo em vista o esvaziamento e a 
proletarização do trabalho docente. A principal reflexão apontada neste estudo é o fato de 
que a sequência didática (SCHNEUWLY, DOLZ & NOVERRAZ, 2004), embora não sendo 
a única possibilidade para a formação docente, é uma possibilidade e, como tal, a nosso ver, 
deve ser pesquisada para vislumbrarmos o quão contribuidora ela pode ser para a formação 
de professores. Além disso, para compreender esse artefato dentro de um curso de letras, é 
necessária uma análise que considere as mediações sociais que atravessaram sua inserção e a 
materialidade discursiva resultante dessas mediações.

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; curso de letras; sequência didática

MARÍLIA DOS SANTOS LIMA - UNISINOS
COMPUTER-MEDIATED OUTPUT AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Nowadays, the use of technology has become a requirement for the educationof subjects who actually 
participate in the Information Society. Research on computer-mediated education suggests that 
technology is a potential tool for interaction, language authorship and information socialization, 
allowing a conducive space for mediation of language learning and teaching. This coordinated 
communication session presents research results that focus on foreign language learning and 
teaching in the Brazilian context, through the use of the digital environment as the mediator 
of these processes. The session displays studies which address collaboration and motivation as 
the driving forces in learning and which relate to learners’ reflection about their output and 
perceptions regarding the roles they perform in relation to their own learning individually or 
with peers. It is expected that these studies contribute to the discussion of relevant issues to the 
fields of Applied Linguistics and Computer-Mediated Education and it is hoped that these themes 
are included in foreign language teacher training courses.  

Trabalho 1

Collaborative tasks in English as a foreign language in virtual environment 
Isis da Costa Pinho (UFRGS)

In order to have a quality education, it is fundamental to exploit the potentialities of digital 
tools relating them to educational objectives and content. Within this context, foreign language 
teachers are challenged to promote tasks that foster collaborative interaction for a meaningful 
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language production through technology. Thus, the present study is a qualitative case study 
that aims to investigate the production of collaborative tasks (SWAIN, 2000) in English as a 
foreign language in a virtual environment, focusing on mediation in the learning process. The 
theoretical framework used consists of Vygotsky’s Sociocultural Theory principles, studies in 
the field of   Second and Foreign Language Acquisition, and research on Computer-Mediated 
Education. The participants in this study were undergraduate students of English in a private 
university in southern Brazil. The data were generated within an English course, where students 
had to perform oral tasks in pairs over Skype from Youtube short videos. Afterwards, the pairs 
reported on their perceptions regarding the tasks performed, their learning, and interaction 
with the tool employed. Data analysis focused on the mediation of collaboration, language, 
and technology in the foreign language learning process. The results suggest that there was 
collaboration based on evidence of negotiation and sharing of production in search for coherence 
in narratives. Furthermore, this collaborative interaction promoted foreign language learning 
through scaffolding. This paper seeks to contribute to the improvement of research in Applied 
Linguistics, Foreign Language Acquisition and Computer-Mediated Education. 

Palavras-chave: English as a foreign language; collaborative tasks; digital tools

Trabalho 2

Language awareness and collaborative tasks in English as a foreign language
Marília dos Santos Lima (UNISINOS)
Patrícia da Silva Campelo Costa (UNISINOS/UFRGS)

The data reported in this paper form part of a research project on collaboration and awareness 
in the learning of English by Brazilian university students. The development of collaborative 
tasks and their effects on the participants are examined in order to evaluate how cognitive and 
sociocultural aspects of learning may arise. The purpose of the study is to observe how face-
to-face and online collaborative tasks promote occasions of language awareness (SVALBERG, 
2007) leading to language learning. The participantsof the study performed spoken and written 
tasks in pairs. The collaborative dialogue (SWAIN, 2000) established between the participants 
when performing the tasks were audio recorded and later transcribed so as to investigate 
cognitive states in which the students became aware of the language being produced. Special 
attention was given to those moments in which they self-corrected or corrected their partner. 
The participants also had the opportunity to reflect on their language production by reviewing 
recordings and transcriptions a week after each task was performed.  In addition, they were 
interviewed about their perceptions and difficultiesafter each session. Data analysis and 
protocol responses reveal that learners reflected on theforeign language, displaying occasions 
of both attention and awareness. Moreover, it seems the collaborative nature of the tasks eased 
the process of noticing, which may facilitate learning, since the participants perceived gaps in 
their production when receiving feedback from their partners.  

Palavras-chave: collaborative tasks; language awareness; English as a foreign language

Trabalho 3

Students’ perceptions of the English language as seen through an online questionnaire
Elisabete Andrade Longaray (FURG)

This paper relies on the common sense assumption that asking questions is one of the most 
natural ways of gathering information (DÖRNYEI, 2010) in order to investigate and analyze the 
ways a group of students see themselves both as learners and as pre-service English teachers 
in the era of globalization. Regularly enrolled at a federal university of southern Brazil, the 



134

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

participants of this study were asked to fill in an online questionnaire that aims to shed light 
on their views of a language that has been perpetuated as an international medium for cultural 
and business exchanges. The questionnaire also aims at their personal liaison with the foreign 
language by examining the participants’ attitude towards the learning of the language in the 
classroom. The apparent disagreement between the concepts of motivation (DÖRNYEI, 2009) 
and that of investment (NORTON, 2008) is paramount to the analysis of the data generated by 
this research. Are the students invested or highly motivated in what concerns the learning of 
the English language and does it matter? This paper contributes to the discussion of students’ 
perceptions of the status of English as a global language and enhances our understanding of 
the role English plays in our undergraduate students’ lives while it elicits a discussion of our 
own role when it comes to the spread of the language. 

Palavras-chave: English; globalization; questionnaire

Trabalho 4

Error correction of flight attendants’ announcements mediated by technology
Tarsila Rubin Battistella (UNISINOS)

Based on theoretical studies concerning error correction (ELLIS, 2009; LIMA, 2004; LYSTER, 
2001; 2004; LYSTER & RANTA, 1997) and its relation with technology, this paper relies on 
the error correction of flight attendants’ announcements (speeches) mediated by technological 
resources in the English classroom. The data reported in this paper were generated from flight 
attendant students in an Aviation English course of Rio Grande do Sul. Firstly, the production 
was generated with the reading of some announcements by the flight attendants. They recorded 
the announcements using the voice recording program Audacity sent to the teacher by e-mail.  
After this first task, the teacher listened to the audio of each learner and also recorded a response 
for each flight attendant individually, focusing on pronunciation and intonation errors they 
had made.  Then, the teacher presented the podcasts’ site (OLIVEIRA & CARDOSO, 2009) The 
Crew Lounge (http://upgrd.com /thecrewlounge/) and the flight attendants could listen to 
different announcements and practice their pronunciation at home as well. In the following 
class, students were asked to create a Voki avatar (http://www.voki.com/) and re-record 
their audio with the corrections and suggestions made by the teacher, making them available 
to their colleagues. Finally, the flight attendants were asked to report on their experience about 
the tasks, the error correction and the technology in the process of second language learning.  
The findings of this paper can contribute to the linguistic development of these aviation 
professionals and the reformulation of more effective pedagogical interventions.  

Palavras-chave: error correction; second language; technology

MARLENE DE ALMEIDA AUGUSTO DE SOUZA - FAAT 
DISCUTINDO O PAPEL DO ENSINO DE INGLÊS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
EM CURSOS DE LETRAS E DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 
QUESTÕES GLOBAIS E LOCAIS

Segundo Hall (2006), Suárez-Orozco e Qin-Hilliard (2004); Mansilla e Gardner (2007); 
Süssmuth (2007); Hugonnier (2007), desde os anos 70, estamos vivendo um tipo de globalização 
em escala maior do que aconteceu anteriormente, considerando-se que esta é identificada desde 
décadas anteriores. Como os países estão conectados política e economicamente, a globalização de 
agora está afetando e modificando as sociedades tanto nos aspectos político, econômico, cultural e 
educacional, quanto nos conceitos de tempo e espaço (há uma sensação de que o mundo é menor e as 
distâncias mais curtas). Além disso, os signos, símbolos e a língua de um grupo são afetados, o que 
reflete no jeito de pensar, comportar, viver das pessoas. No entanto, para alguns pesquisadores no 
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exterior (BHABHA 1994, 1998, 2003; CANAGARAJAH 2005; PENNYCOOK 2007, 2010) e no 
Brasil (MENEZES DE SOUZA & ANDREOTTI 2008; MENEZES DE SOUZA & MONTE 
MÓR, 2006; JORDÃO 2008; FESTINO 2008; TAKAKI 2008) o local não reproduz literalmente 
o global, mas modifica-o e absorve-o de acordo com suas próprias características. Segundo 
Canagarajah (2005), tal ressignificação é importante para que o local não reproduza o global e 
seja, consequentemente, distorcido ou silenciado, além de garantir o seu próprio empoderamento. 
Todas essas mudanças exigem o desenvolvimento de novas habilidades, de novos conhecimentos, 
e a escola tem um papel importante nesse sentido. Autores como Gee (2004) alertam para o fato 
de que em uma nova economia global de alta tecnologia, as pessoas estão aprendendo de forma 
diferente com diferentes objetivos, e as escolas e os professores devem se adaptar a esta nova 
realidade. De acordo com este autor as pessoas precisam ser capazes de organizar e reorganizar 
suas habilidades, conquistas e experiências anteriores para se adaptarem às novas oportunidades, 
é o que ele chama de “shape-shifting portfolio people”. Considerando essas questões, este simpósio 
tem como objetivo discutir como os cursos de formação de professores e as escolas de ensino 
fundamental e médio estão (res)significando essas questões para se adequar às sociedades atuais, 
bem como às diferenças locais, de modo a promover nos professores em formação e nos alunos 
uma ampliação e/ou mudança de visão de mundo numa perspectiva crítica (ANDREOTTI, 
MENEZES DE SOUZA 2008; MENEZES DE SOUZA, MONTE MÓR 2006) para atuarem 
em contextos em constante modificação.

Trabalho 1

(Des)construções de sentidos na formação universitária do professor de inglês: uma 
proposta de letramento crítico
Ana Paula Martinez Duboc (USP)

Este trabalho constitui parte de uma pesquisa de Doutorado em andamento a qual se volta 
para a ressignificação de práticas pedagógicas na formação do professor de inglês de forma a 
dialogar com recentes debates sobre educação. Partindo de contribuições de teóricos inscritos 
na pós-modernidade (BIESTA, 2006; BRITZMAN, 1991; CILLIERS, 2005; TODD, 2009) e 
daqueles voltados mais detidamente para os (multi)letramentos críticos (MUSPRATT et al, 
CERVETTI et al, 2001; KALANTZIS & COPE, 2005; MENEZES DE SOUSA, 2011; MONTE 
MÓR, 2008), a pesquisa propõe um trabalho de desconstrução de conteúdos linguísticos, 
discursivos e culturais no decorrer da formação de professor de inglês possibilitando a expansão 
de perspectivas e a consequente formação crítica, conforme proposta de Monte Mór (2009, 
2011). Por meio de uma pesquisa ação-colaborativa, a desconstrução realizada nas brechas da 
sala de aula busca responder à necessidade premente de relacionar os aspectos linguístico-
culturais do currículo universitário com os elementos constitutivos da nova epistemologia, 
como a heterogeneidade, a diferença e o dissenso. A análise dos dados revela que embora tais 
elementos já estejam presentes em políticas educacionais, o lidar com o dissenso exige (des)
construções perturbadoras, uma perturbação saudável, por assim dizer, a qual não pode ser 
negligenciada na formação do professor contemporâneo.

Palavras-chave: formação de professores de inglês; letramentos críticos; desconstrução

Trabalho 2

A terceirzação do ensino de língua estrangeira em escolas de ensino formal
Janice Gonçalves Alves (FAFE)

A partir de um contexto neoliberal de mercantilização da educação, a terceirização do ensino 
de línguas tem sido uma alternativa com vistas a garantir a qualidade e a produtividade, 
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numa visão linguística estruturalista do que seria um ensino eficaz. A partir dos resultados 
de uma pesquisa qualitativa-interpretativa de cunho etnográfico, realizada em uma escola 
particular que pratica a terceirização do ensino de línguas com um instituto de idiomas, esta 
comunicação tem como foco principal analisar este fenômeno, bem como suas respectivas 
práticas educacionais no contexto da educação formal. As concepções que embasaram as 
análises realizadas são as das teorias da pedagogia crítica (FREIRE, 1996; GIROUX, 1997) e 
dos letramentos e multiletramentos (GEE, 1990; COPE & KALANTZIS, 1996; LANKSHEAR 
& KNOBEL, 2003). Numa perspectiva voltada aos objetivos educacionais e de formação do 
estudante, pertinentes a uma visão de língua como prática social e um lugar onde valores são 
construídos, a prática da terceirização mostrou-se incompatível, considerando as acentuadas 
mudanças percebidas na sociedade atual.

Palavras-chave: terceirização do ensino de línguas; letramentos e multiletramentos; 
mercantilização da educação.

Trabalho 3

Investigando os olhares dos professores em formação quanto às propostas dos 
cursos de Letras-Inglês de instituições particulares
Marlene de Almeida Augusto de Souza (FAAT)

Do ponto de vista de autores que discutem os (multi)letramentos críticos (CERVETTI, 
PARDALLES, DAMICO 2001; COOPER 2008; GREENWOOD 2009; LUKE, FREEBODY 1997; 
SNYDER & WARD 2002, BEACH, MIRSEITOVA 2004, por exemplo), os significados são 
construídos socialmente resultantes das nossas interações com os grupos de que fazemos parte. 
Isso acontece porque tais significados são construídos a partir de práticas linguísticas, que, 
segundo Pennycook (2010), por não se restringirem ao sistema, mas também por incluírem 
pessoas e lugares, não podem ser separadas dos falantes e lugares, das histórias, culturas, 
ideologias, ou seja, são locais. Isso significa dizer que tendemos a identificar algumas ideias e 
valores como sendo os únicos certos e verdadeiros, já que as pessoas que nos rodeiam pensam 
e acreditam nessas mesmas ideias e nesses valores. Partindo desses pressupostos, o objetivo 
desta comunicação é identificar e analisar as perspectivas dos professores em formação quanto 
aos conteúdos linguísticos, ao processo de ensino-aprendizagem e à formação de professores 
de dois cursos de Letras-Inglês considerando suas características locais.

Palavras-chave: Formação de professores; multiletramentos críticos; construção de sentidos

Trabalho 4

Formação continuada de professores de inglês: necessidade em um mundo processual
Simone Batista da Silva (UFRRJ)

Tendo em vista que toda interação comunicativa pressupõe relação de poder e confronto de 
identidades, os textos, sejam eles verbal, visual, sonoro, gestual, espacial ou multimodal, serão 
ideológicos e nunca neutros, conforme apontam Luke e Freebody (1997), e as escolhas linguísticas 
serão escolhas políticas, como explica Rajagopalan (2008). Nesse sentido, ensinar língua não 
deve ser visto como mera massificação de estruturas linguísticas e preparação para vestibular 
ou melhores empregos. Teorias pós-críticas e pós-coloniais de ensino de língua defendem 
o ensino de língua inglesa em contexto brasileiro para o conhecimento do outro (MONTE 
MÓR, 2011) e para o desenvolvimento da transnacionalidade (BRYDON, 2011), da cidadania 
e da crítica (OCEM, 2006). Este trabalho quer mostrar resultados de investigação qualitativa 
realizada com professores de língua inglesa do ensino básico quanto às suas perspectivas de 
língua, de ensino e de importância da língua inglesa no contexto contemporâneo, tendo como 



137

Caderno de Resumos - Comunicações Coordenadas - Língua 

referencial de análise as teorias dos Novos Letramentos. Os resultados me fazem defender a 
necessidade de formação continuada para professores de língua inglesa, que leve em conta 
as modificações ocorridas no cenário comunicacional em consequência da globalização e da 
revolução tecnológica.

Palavras-chave: formação continuada; professores de língua inglesa; novos letramentos

NARA HIROKO TAKAKI - UFMS
NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE INGLÊS: FOCO NA CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDO, NO LETRAMENTO CRÍTICO VISUAL, NA ÉTICA PÓS-COLONIAL E 
NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Uma das questões mais intrigantes da atualidade é a crescente heterogeneidade de linguagens 
e intersubjetividades nas comunicações que emergem com intensa simultaneidade e rapidez no 
meio digital.  O desafio suscitado por essas formas múltiplas de comunicação, como efeitos da 
globalização e do advento dos múltiplos usos das novas tecnologias, inclui a necessidade de se revisar 
conceitos já existentes. Há ao mesmo tempo, a necessidade de se buscar teorias complementares 
e transdisciplinares para ampliar o escopo das constantes ressignificações de contextos de ensino 
e pesquisa sobre ensino e aprendizagem de inglês, formação de alunos, professores e cidadãos 
críticos, criativos, conectados e éticos. Considerando tais ressignificações com relação ao ensino e 
aprendizagem da língua inglesa, as apresentações dessa comunicação coordenada compreendem 
questões de multimodalidade, construção de sentido, estudo crítico de imagem, estudo da ética e 
formação inicial de professores.

Trabalho 1

Éticas pós-coloniais, letramentos e comunidades de emergência: contribuições para 
o ensino de inglês via Moodle
Nara Hiroko Takaki (UFMS)

O ambiente Moodle tem propiciado a expansão do ensino de língua inglesa em vários contextos 
universitários de cursos a distância e semipresencial. Este trabalho é parte de uma pesquisa de 
formação de professores e alunos. O objetivo é discutir momentos significativos de resumos 
de um texto de videoaulas produzidas com base nesse texto e numa entrevista também sobre 
letramento crítico. Tais materiais são destinados ao ensino de língua inglesa para a escola 
pública e foram produzidos por alunos da disciplina Prática de Ensino de Inglês, de um curso 
de Letras. Essa disciplina, ministrada no formato semipresencial, teve como embasamento 
teorias recentes de novos letramentos discutindo a diferença entre leitura crítica e letramento 
crítico (CERVETTI, PARDALES, DAMICO, 2001; MENEZES DE SOUZA; MONTE MÓR, 
2006, dentre outros), concepções de ética (BIESTA, 2006; BRAIDOTTI, 2006; CAPUTO, 1993; 
LEVINAS, 2008; TODD, 2003) e de comunidades de emergência (DAY, 2001; GEE, 2004). A 
metodologia de pesquisa é de natureza qualitativa, interpretativa com ênfase em contingências. 
As análises e interpretações dos dados reforçam a importância da compreensão do contexto no 
qual os alunos reconstroem significados e também salientam o espaço para a problematização 
da ética, criatividade, crítica e ensino de inglês no ambiente Moodle.

Palavras-chave: ensino de inglês; letramento digital; éticas pós-coloniais

Trabalho 2

O uso das novas mídias e tecnologias de informação para o desenvolvimento de 
Letramento Visual Crítico
Souzana Mizan (USP)
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As novas mídias como as redes sociais, os blogs e os fóruns cibernéticos criam as condições 
de inserção do ser humano em grupos de diferentes cunhos como os sociais, os profissionais, 
os políticos e os pessoais. Analisamos a importância da inserção do aluno de língua inglesa 
nesses grupos sociais que a nova mídia oferece e usá-los para interagir e melhorar o processo 
de aprendizagem a partir da polifonia que esses grupos oferecem. Essas novas mídias 
também motivam os alunos a se tornar competentes em diferentes tipos de letramentos como 
letramento digital, visual, linguístico e musical, pois as novas tecnologias se caracterizam 
por serem multimodais. Outras características dessas mídias são a convergência de culturas 
e a construção de narrativas pessoais fotográficas. Enfatizamos a importância de adquirir 
letramento visual, pois cada vez mais ele é considerado importante para a formação do mundo 
conceitual humano (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996, p.159). Mostramos a necessidade de 
desenvolver letramento visual critico (ROSE, 2007, p.xv), pois narrativas visuais fotográficas de 
identidades, lugares e culturas são representações antropológicas que influenciam a maneira 
que o nosso mundo é concebido e imaginado pelos leitores. Alegamos que os mecanismos e as 
categorias usadas para representação imagética não são universais, mas dependem dolocus de 
enunciação do produtor da imagem.

Palavras-chave: letramento crítico visual; novas mídias; aluno de inglês

Trabalho 3

A complexa relação entre o ensino e a aprendizagem de inglês e as novas tecnologias 
na escola pública 
Cecília Barão Alegretti (USP)

Com o objetivo de estudar as construções de sentidos que emergem das relações entre professores 
e alunos em aulas de inglês dentro da escola pública, na sociedade digital, ministrei vinte e oito 
aulas para um grupo de alunos voluntários de 4ª série do ensino fundamental com a proposta 
de familiarização de aspectos orais e visuais da língua inglesa através do uso do computador 
e da Internet. Elaborado a partir dos pressupostos das teorias pós-coloniais (BHABHA, 1994), 
pós-modernas (VATTIMO, 2004), do letramento crítico (MENEZES DE SOUZA, 2011; SHOR, 
1999), dos novos letramentos (LANKSHEAR & KNOBEL, 2003; BURGESS & GREEN, 2009) e 
multiletramentos (COPE & KALANTZIS, 2000), tal projeto forneceu subsídios para reflexões 
e (re)interpretações sobre as (des)construções de sentido, tanto da pesquisadora como dos 
alunos, com relação ao processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. Tendo como 
objetivo básico investigar os significados imediatos e locais das ações na interação social 
cotidiana, segundo o ponto de vista dos atores, numa combinação com a análise do contexto 
social mais amplo (ERICKSON, 1989), foi feita uma pesquisa qualitativa (MAXWELL, 2005), 
interpretativa (ERICKSON, 1989) e de fundo auto-etnográfico (PRATT, 1992). Nesta ocasião 
serão apresentados alguns momentos que apontam para aspectos da mudança de paradigma 
– de analógico para digital – no fazer pedagógico e no fazer dos aprendizes participantes.

Palavras-chave: construções de sentido; multiletramentos; língua inglesa

Trabalho 4

Novos letramentos e formação inicial de professores de língua inglesa 
Roseli Peixoto Grubert (UEMS)

Novas perspectivas epistemológicas, características de uma sociedade multimodal (COPE & 
KALANTZIS, 2000), bem como a visão crítica para o ensino de Línguas Estrangeiras (MONTE 
MÓR, 2009) têm surgido como efeito dos novos letramentos digitais (SNYDER, 2007). Essas 
questões têm apontado perspectivas teóricas para a formação de professores, sobretudo nas 
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disciplinas específicas de formação no curso de Letras. Nesse sentido, o presente trabalho visa 
a discutir a formação inicial de professores na disciplina de Estágio Supervisionado voltado 
para a língua inglesa com base na teoria dos novos letramentos. Parte integrante do projeto 
de novos letramentos da USP, em colaboração com a UFMS, a pesquisa faz um levantamento 
das práticas adotadas nas escolas públicas, coletadas por acadêmicos do curso de Letras da 
UEMS, problematizadas nas aulas de Estágio Supervisionado. Com base nesses dados, os 
quais foram reinterpretados localmente, os alunos em formação inicial propõem alternativas 
para a transposição entre teoria e prática.

Palavras-chave: letramentos; formação inicial de professores; língua inglesa

NEUDA ALVES DO LAGO - UFG
AFFECTIVE FACTORS IN THE ENGLISH LANGUAGE AND ENGLISH 
LITERATURES CLASSROOM: WHAT LIES BENEATH 

The focus on the affective factors which influence learning has been established as a new paradigm 
in the area of foreign language learning at the end of the twentieth and the beginning of the twenty-
first century. In this panel, we discuss the modern view of the affective domain and outline its 
role in the English language and English literatures classroom. We take, as a general assumption, 
the viewpoint that affect is a fundamental component of human psique, with an effective action 
over all the others. As the basis for the studies discussed, we used theories regarding motivation, 
identity, self-esteem and new technologies, both in the language as in the literatures teaching 
and learning process. Coming from the core of these classrooms, the studies herein presented 
have given voice to the main participants in that process – students and teachers –, in critical 
qualitative research, to display the ways in which their emotions and feelings have affected 
their attitudes and behaviour in and outside the classroom. We conclude with implications for 
researchers, teachers, students and others interested in getting to know better the depths of the 
human condition revolving around the teaching and learning spine.

Trabalho 1

Behind the scenes: the affective backstage in the English literatures classroom
Neuda Alves do Lago (UFG)

In this paper, I present the comprehension of some undergraduate students regarding the 
relationship they set between their self-esteem and their oral participation in the English 
literatures class. To collect and analyze data, I used qualitative and quantitative methods, 
with the predominance of the first. I made use of some principles of case studies as well as of 
interpretive research, directed to foreign language classroom research. The analysis was based 
on the principles of hermeneutic phenomenology. As the theoretical basis for this research, I 
used studies regarding self-esteem in Psychology and theories concerning affect and self-
esteem in the EFL classroom, especially in the literature classroom. These theories assume that 
the empowerment of self-esteem may foster learning. Taking this assumption into account, I 
demonstrate, through data analysis, that self-esteem plays a relevant role in “being-alongside” 
and in “in-their-being”, in the activities in which the students dwelt in the “ready-to-hand” 
world analyzed here. It was possible to verify that those students with higher self-esteem tended 
to participate more actively in the English literatures classroom. The results of this study lead me 
to state that, through the understanding of the students’ self-esteem, the process of teaching and 
learning foreign language literatures might be enriched, in that the empowerment of this entity 
will bring benefits for the students’ verbal participation in classroom.

Palavras-chave: self-esteem; English literatures; classwork
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Trabalho 2

Fallacies around the English language and their influence on the identity and 
feelings of an educator 
Mariana Rosa Mastrella de Andrade (UNB)

For many years now the world has lived under the influence of the supremacy of the 
English language in practically every area of society. Standing on the crest of globalization 
and technology, English is known as the language that dominates the world (GRADDOL, 
2005). Domination in this case has implied the overvaluation of certain cultures, what brings 
countries such as the United States and England as places where people who supposedly 
really know the language could be found (Phillipson, 2009). All this, among other reasons, has 
had an impact on the teaching and learning of English, especially concerning the legitimate 
authority of the ones who can teach this language. Although in the past decades we have had 
a growing amount of research showing that the native speakers do not make the best teachers 
(CANAGARAJAH, 1999), this is still greatly believed. It all comes down to fallacies around 
the English language, which has exerted influence over the way teachers around the world act 
in their classrooms and feel about themselves. Based on such a theoretical context, this paper 
aims at discussing the way an English teacher educator feels about her job, her professional 
development and herself. The data collected show that the educator and her students’ beliefs 
about the English language today construct her identity in a negative way, arousing intense 
feelings of inadequacy and incompetence and bringing about great distress. Although much 
has been said about the fallacies around the English language, the results of this research 
firmly indicate that it has not been enough and suggest the need for developing a more critical 
view that questions that language in terms of politics, power, and inequalities.

Palavras-chave: English teaching; identity construction; affect

Trabalho 3

Cyberspace, affect and technology: teaching and learning a foreign language through 
e-mail
Divina Nice Martins Cintra (FEJ)

This study aims at reflecting about affection in the teaching and learning a foreign language, 
based on a pedagogic proposal   mediated by the virtual environment of teaching /learning 
and e-mail as a technological tool. The e-mail was chosen because it is an emergent textual 
genre, which the students know how to deal with, due to the possibilities of social interaction 
and collaboration in the discussions proposed. The general objective of the experiment was 
investigating the reaction twelve students- teachers from the eighth period of a modern languages 
course, in contact with the changes, had concerning to Education and New Technologies. 
Moreover, I intended to verify the   possibility of teaching and learning the English language 
through the tool e-mail as pedagogical mediation, without the authoritarian principles of 
Behaviorism during the 50s and 60s. The students-teachers virtually surfed through links, 
visited different sites targeted by the teacher, accessed the learning environment in a quite 
free way and met themselves in a cyberspace in order to produce and share knowledge. The 
data analysis demonstrated that the virtual interaction influences were positive to a range of 
students’ affective factors, strengthening their self-esteem, reducing anxiety and deepening 
their motivation.The results showed that, although the meetings were asynchronous, the 
impression of closeness with the classmates made   the e-mail become an effective tool. The 
students could also become more aware of the importance of the computer and the Internet as 
pedagogical mediation and, in the virtual environment, have become more collaborative and 
more affective in their interactions.
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Palavras-chave: e-mail; affective factors; pedagogical mediation

Trabalho 4

From motivation to investment: a butterfly metamorphosis 
Rogério Emiliano de Assis (UnB)

In this work, I take up some poststructuralist theories which are highly relevant for the 
EFL pedagogical practices when it comes to the affective variable motivation. Norton 
(2000) reconceptualizes motivation as investment, which signals the socially and historically 
constructed relationship of learners to the target language (p. 10). Based on those theories, I 
believe that EFL teaching can be most effective when teachers recognize and develop pedagogical 
practices that raise learners’ investment in the language practices. The poststructuralist 
construct of investment, which Norton Peirce (1995; 2000) has developed in her work, may 
be helpful in understanding the relationship between motivation and resistance in the 
classroom. Unlike more traditional notions of motivation, which often conceive of the student 
as having a unitary, fixed, and ahistorical personality, the construct of investment conceives 
of learners as having a complex identity, changing across time and space, and reproduced in 
frequently inequitable relations of power. I also believe that an English learner can be very 
motivated, but if the classroom practices make him unhappy or dissatisfied, he will probably 
resist participation in those classroom activities. Kanno and Norton (2003) explain that 
language students also createimagined communities, which are groups of people with whom 
they connect through the power of imagination. The construct of imagined community was 
originated in the work of Anderson (1983), and is found alongside the studies by Lave and 
Wenger (1991; 1998). Norton (2001) argues that second language learners have images of the 
communities in which they want to participate in the future. That emerging body of research 
on imagined communities (NORTON, 2001; KANNO & NORTON, 2003; PAVLENKO & 
NORTON, 2007) suggests that a learner’s hopes and desires for the future have a significant 
impact on his investment in language practices in classrooms and communities.

Palavras-chave: motivation; investment; imagined community

RODRIGO CAMARGO ARAGÃO - UESC/IAT
GERAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E ENSINO DE INGLÊS NA BAHIA: 
UMA EXPERIÊNCIA UNIVERSIDADE-ESCOLA

Esta sessão coordenada reúne pesquisadores que participaram da equipe executora do projeto Pesquisa 
e Geração de Tecnologia Educacional no Ensino de Inglês da Rede Pública Estadual em Ilhéus e 
Itabuna na Bahia (2008-2011). Com financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
da Bahia (FAPESB) o projeto teve como meta pesquisar, avaliar e desenvolver a produção e o uso 
de tecnologias educacionais no ensino de inglês da rede pública estadual em Ilhéus e Itabuna na 
Bahia. Neste âmbito, buscou-se a integração de pesquisadores e alunos bolsistas do curso de Letras 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) com professores em serviço na Rede Estadual 
de ensino destas cidades em um programa de formação. Este objetivou fomentar a reflexão do 
professor de inglês sobre seu fazer pedagógico com tecnologias da informação e comunciação 
(TICs), culminando em engrandecimento profissional, desenvolvimento de multiletramentos 
e produção conjunta de tecnologias educacionais apropriadas às suas comunidades escolares. 
Nesta sessão coordenada iremos apresentar os resultados deste projeto de pesquisa que tem sido 
disponibilizado pela internet em (www.projetoforte.com.br) e http://projetoforte.wordpress.com/. 
Temos como meta a parceria universidade-escola pública e o livre acesso do conhecimento pela 
internet. As dificuldades e as alternativas para lidar com contextos em que a cultura digital é uma 
novidade e com a ausência de políticas que integrem a formação inicial e continuada do professor 
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de inglês serão apontadas. Assim, esta sessão coordenada fortalece a compreensão das mudanças 
nas concepções de linguagem e de ensino de inglês impulsionadas pelas TICs e a influência dessas 
concepções em mudança no ensino no sul da Bahia.

Trabalho 1

As novas tecnologias e o deslocamento que produzem no modelo vertical da 
construção do saber
Zelina Márcia Pereira Beato (UESC)

Para considerar o uso das novas tecnologias e seu papel na construção do conhecimento, 
minha atuação no projeto  Pesquisa e Geração de Tecnologia Educacional no Ensino de 
Inglês da Rede Pública Estadual em Ilhéus e Itabuna buscou refletir sobre a estrutura vertical 
e linear que marca a organização social do século XX, as implicações dessa verticalidade 
para a forma como se pensa a construção do conhecimento; analisar o uso da Internet e a 
ameaça que representa para essa forma vertical e linear de estruturar o mundo e o papel da 
informação e do conhecimento na estrutura social e na construção do saber. Na consideração 
das ferramentas tecnológicas, há uma série de recursos disponíveis: computadores, televisão, 
rádios, telefones celulares, e tudo aquilo que é possível a partir deles: programas de rádio e 
TV além do uso de e-mail, MSN Messenger, fóruns virtuais, chats ou salas de bate-papo, listas 
de discussão, wikis, orkut, aprendizagem de línguas en tandem, blogs, hipertexto, twitter, etc 
e no ensino de línguas em especial, materna ou estrangeira, essas ferramentas são essenciais 
porque, através do que se chama de letramento digital, é possível colocar o estudante em 
contato com novos formatos de linguagem e novas formas do uso da língua. Entretanto, além 
de saber usar as ferramentas e os avanços tecnológicos disponíveis é necessário desenvolver 
o senso de cidadania que só é possível através da capacidade crítica e da independência na 
construção de valores. Assim, nesse módulo, além de conhecer quais são essas ferramentas, 
como podemos explorá-las didaticamente, a proposta é a de pensar sobre as transformações 
que essas tecnologias produziram no mundo e na maneira como nos relacionamos com o saber. 
Nessa perspectiva, o uso das tecnologias da informação e da comunicação e as novas formas 
de construção do saber baseadas na dinâmica colaborativa e autônoma, proporcionando uma 
relação significativa com a linguagem e seu uso no mundo social.

Palavras-chave: novas tecnologias; construção de conhecimento; ensino de inglês

Trabalho 2

Uso de novas tecnologias e o ensino de inglês 
Élida Paulina Ferreira (UESC)

O projeto Pesquisa e Geração de Tecnologia Educacional no Ensino de Inglês da Rede Pública 
Estadual em Ilhéus e Itabuna na Bahia desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz 
e financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB) propunha, 
ao longo de seu desenvolvimento, uma série de ações que tinham como propósito maior a 
integração de professores-formadores com professores em formação em um projeto de 
produção de tecnologias educacionais para o ensino de inglês na rede pública. Proponho neste 
trabalho refletir sobre o uso de novas tecnologias em sala de aula a partir do que propõem 
as orientações curriculares para o ensino de língua estrangeira (BRASIL, 2006) e apresentar, 
a título de aplicação, uma sequência didática comentada realizada em iniciação científica 
construída sob minha orientação no contexto deste projeto pesquisa e geração de tecnologias 
para o ensino de Inglês em Ilhéus e Itabuna na Bahia. O que se observa é que o letramento 
digital está ainda em construção em nosso contexto, tanto escolar, quanto universitário.
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Palavras-chave: uso de TICs; ensino de inglês; universidade-escola

Trabalho 3

Crenças e complexidade em linguagens e tecnologias no ensino de inglês na Bahia 
Rodrigo Camargo Aragão (UESC/IAT)

Este trabalho apresenta crenças e ações sobre linguagens e tecnologias de professores 
envolvidos no projeto Pesquisa e Geração de Tecnologias no Ensino de Inglês da Rede Pública 
de Ilhéus-Itabuna na Bahia. A partir da pesquisa narrativa (CLANDININ & CONNELY, 2000), 
da pesquisa sobre crenças (BARCELOS, 2006; ARAGÃO, 2011), da observação-participante 
nas oficinas do projeto (ARAGÃO, 2008), sob a perspectiva da complexidade (PAIVA, 2010), 
foram analisados documentos de pesquisa que retratam a trajetória pessoal e profissional dos 
professores-participantes bem como a maneira como estes representam o ensino de inglês em 
suas escolas de atuação em Ilhéus e Itabuna no contexto das novas tecnologias da informação 
e comunicação. Notamos que a maior parte dos professores tem uma relação com a língua 
inglesa, especialmente com o desejo de falar inglês. Por outro lado, percebe-se que não há 
um vínculo com a profissão de professor. Neste contexto, as novas tecnologias ora são tidas 
como elementos que fomentam o ensino sem a necessidade do professor, ora como objetos que 
ameaçam a figura do professor em conflito com sua própria profissão, como representam este 
universo. Destas observações reflexões são avançadas apontando como as novas tecnologias 
são idealizadas, seja de maneira positiva ou negativa, mas, de fato, não observamos uma 
facilidade em seu uso efetivo e potencial. Assim, buscamos discutir como estas adentram um 
universo cercado de contingências como mais um elemento que os desafia incrementando um 
contexto de prática e de formação que desafia a emergência de comportamentos e dinâmicas 
que escapem de condutas estabilizadas.  

Palavras-chave: crenças; novas tecnologias; ensino de inglês

ROGERIO DA COSTA NEVES - UERJ
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: DIFERENTES OLHARES COM O MESMO 
OBJETIVO 

Esta comunicação coordenada tem por fio condutor a preocupação com a formação docente. Seja 
esta formação: inicial, pre serviço, em serviço ou continuada. Os trabalhos aqui reunidos se 
dedicam a repensar e analisar a formação do professor a partir de: mudanças implementadas ao 
currículo de seus cursos de graduação, seguindo teorias de interdisciplinaridade; neste mesmo 
caminho, o estagio supervisionado de língua inglesa é questionado e criticado sob o prisma da teoria 
da complexidade levando-se em consideração a perspectiva de formadores de uma universidade 
publica no estado do Rio de Janeiro; a discussão teórica sobre a inserção da tecnologia como forma 
de munir este profissional para os desafios que encontra em sua sala de aula de língua inglesa e por 
fim, a analise de como cursos de formação de professores do estado do Espírito Santo que possuíam 
seu foco principal e na presença e no uso da tecnologia se situavam no inicio deste século.

Trabalho 1

O estagio supervisionado em uma instituição publica na visão de seus professores 
Rogerio da Costa Neves (UERJ)

A formação pré-serviço do professor apresenta-se hoje como um dos maiores desafios 
a ser superado. Visando mapear o problema dentro de um contexto voltado à formação 
exclusivamente de professores, pesquisei junto a meus pares suas visões sobre o fenômeno do 
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estágio supervisionado em uma instituição desprovida de um colégio de aplicação e/ou escolas 
conveniadas. Esta comunicação visa, assim, apresentar os resultados de pesquisa realizada em 
uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro na qual se busca analisar, criticar e sugerir 
mudanças ao estágio supervisionado do curso de Letras a partir do depoimento de seus professores 
formadores em questionários e entrevistas semi-estruturadas. A geração e interpretação dos 
textos desta pesquisa têm por base os preceitos da abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 
proposta por van Manen (1990) e Freire (2003, 2005, 2007, etc.) e fundamenta sua interpretação na 
teoria da complexidade de Morin (2006, 2008, etc). e Moraes (2008, 2008a, 2010, etc.).

Palavras-chave: estagio supervisionado; abordagem Hermenêutica-fenomenológica; 
complexidade

Trabalho 2

A presença da tecnologia, seu uso e a avaliação desses nos cursos universitários de 
Letras-Inglês no ES nos primeiros anos do século XXI
Christine Sant´Anna de Almeida (PUCSP) 

Recorte de minha dissertação de mestrado, a presente comunicação apresentará um quadro 
informativo sobre as Instituições de Ensino Superior, IES, que, nos primeiros anos do século 
XXI, ofereciam o curso de licenciatura em Letras, habilitação em Língua e Literaturas em 
língua inglesa, no estado do Espírito Santo, tendo como principal foco a presença e o uso da 
tecnologia no curso em questão. No ano de 2002, o ES contava com dez IES que ofereciam o 
curso de Letras com habilitação em Inglês. Dessas, apenas metade tinha turmas formandas à 
época da coleta de dados. Das cinco, uma se recusou a participar da pesquisa, fato que fez com 
que o estudo contasse com a colaboração de quatro instituições. Por meio de questionários, 
na tentativa de se ´fotografar´ os cursos de Letras-Inglês do estado, foram ouvidas as vozes 
das instituições, dos professores do curso e dos alunos formandos sobre diversos aspectos do 
aludido curso. Suas respostas contribuíram para a composição do cenário que será exposto, 
que também contará com a apreciação crítica,bem como sugestões, por parte da pesquisadora.

Palavras-chave: formação de professores; cursos de Letras-Inglês no ES; uso da tecnologia 
nos cursos de Letras-Inglês

Trabalho 3

Letras/Inglês: perspectivas interdisciplinares para ensinar e aprender
Eliana Márcia Dos Santos Carvalho (PUCSP)

Esta comunicação fundamenta-se em um artigo escrito com base nos estudos desenvolvidos 
durante o doutorado e procura relatar como ocorre a graduação de alunos de um Curso 
de Letras/Inglês no interior da Bahia sob a perspectiva interdisciplinar. O novo curso - em 
funcionamento depois da reforma curricular de 2004 - objetiva desenvolver autonomia 
profissional durante a graduação através do novo currículo, que tem como característica 
principal a interdisciplinaridade. A teoria da interdisciplinaridade é bem marcada nesta nova 
estrutura de curso e os componentes curriculares são distribuídos de forma não fragmentada 
buscando ampliar a visão da realidade da sala de aula, principalmente nos aspectos acadêmicos 
e científicos.

Palavras-chave: formação de professor; interdisciplinaridade; transdiciplinaridade

Trabalho 4
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Repensando o papel do professor de inglês a partir da inserção das tecnologias na 
educação
Paulo Roberto Boa Sorte Silva (PUCSP)

Este trabalho tem o objetivo de discutir teoricamente as mudanças pelas quais passa o campo 
educacional e mais especificamente o ensino de língua inglesa, a partir da inserção das 
novas tecnologias da informação e comunicação em sala de aula. Há muito deixou de ser 
novidade afirmar que a formação tecnológica do professor faz-se necessária e urgente. É a 
partir do letramento digital, que o professor terá condições de cumprir o papel da escola – o de 
inovar.  Com essas mudanças, surge a necessidade de formação continuada dos professores e 
demais pessoas envolvidas no processo educativo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que 
tem como fundamentação teórica Ligouri (1997), Almeida (2004), Fryer (2004), Warschauer 
(2004), Lopes (2005), Paiva (2006) e Rojo (2009). Percebe-se, a partir desse estudo, que as funções 
do professor vêm sendo alteradas e, com elas, a necessidade de lançar um novo olhar sobre 
as práticas de sala de aula. São discutidas as novas e diferentes atribuições que o professor 
adquiriu, a reconfiguração das suas atividades e dos seus papéis a partir das exigências feitas 
pela sociedade da informação. 

Palavras-chave: formação de professores de Inglês; tecnologias; perspectivas

ROSANE SILVEIRA - UFSC
ENGLISH-PORTUGUESE INTERPHONOLOGY: PERCEPTION, TRAINING, AND 
PRODUCTION 

One of the main challenges faced by language learners is making sense of the phonetic/phonological 
inventory and patterns of the target language. The four papers that comprise this session focus 
on the English-Portuguese Interphonology, addressing the issues of perception, production, and 
training. The first paper presents a variety of software to design and administer perception tests 
with audio and audiovisual stimuli, discussing their advantages and disadvantages. The second 
presentation summarizes the findings of an experimental study on the perception of English VOT 
patterns by Brazilian learners. In the third presentation the authors review empirical studies 
involving perception training and the acquisition of a second/foreign language. The last paper 
discusses L2 consonant production and the effects of orthography in different learning contexts, 
that is, in an instructed environment (language classrooms in Brazil) and in an English-speaking 
country (Brazilian immigrants living in the United States).

Trabalho 1

Different tools to design and administer perception tests with audio and audiovisual 
stimuli 
Andreia Schurt Rauber (UCPEL)
Denise Cristina Kluge (UFPR)

In this talk, we will 1) present some tools to carry out computer-based perception tests and 
perceptual training tasks, and 2) discuss their potentials and pitfalls. After a brief explanation 
about identification and discrimination tests, we will show how to design perceptual tests in 
the software Praat, Presentation, TP-S (audio only), and TP-V (audiovisual). Although Praat 
(BOERSMA & WEENINK, 2011) is an excellent free tool to design perceptual experiments, it 
might not be a user-friendly software for linguists who are not comfortable with programming 
and/or familiarized with the technical English language used in its manual. As an alternative, 
Presentation (KLUGE, 2009) is more user-friendly to create and apply audiovisual tests; 
however, it only runs in Windows XP. Other alternatives are TP-S (RAUBER et al., 2011) 
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and TP-V (KLUGE et al., 2011), software designed to test/train speech perception, providing 
participants with immediate feedback in case this function is activated. Like Praat and 
Presentation, TP-S/V can be adapted to any language and both generate automatic reports 
about participants’ accuracy and reaction time.

Palavras-chave: perceptual training; perception tests; software

Trabalho 2

A historical overview of perceptual training and the acquisition of L2 sounds 
Denize Nobre Oliveira (IFSC)
Melissa Bettoni (IFSC)

Since the early sixties, training has shown its effectiveness in different fields of language 
acquisition, starting with speech therapy (LANE & MOORE, 1962) and then with speech 
perception and production in the scope of foreign and second language learning (STRANGE 
& DITTMAN, 1984; JAMIESON & MOROSAN, 1986; YAMADA et al., 1996; BRADLOW et 
al., 1997; CEÑOZ IRAGUI & GARCIA LECUMBERRI, 1999; among others). More recently, 
training studies have shown that perceptual training has a great potential which should be 
explored (WANG, 2002; WANG & MUNRO, 2004), and whose benefits extend beyond the 
domain of perception (NOBRE-OLIVEIRA, 2007). In this presentation, some studies involving 
perception training and the acquisition of a second/foreign language will be summarized 
and presented in a timeline manner. The effects and benefits of perceptual training – such as 
generalization of learning to new stimuli, transfer to other domains and long-term effects – 
will also be discussed.

Palavras-chave: training; speech perception; SLA

Trabalho 3

Perception of VOT patterns by Brazilian learners of English: the role of multiple 
acoustic cues 
Ubiratã Kickhofel Alves (UFRGS) 
Marcia Cristina Zimmer (UCPEL)

In this presentation, we show the results of an experimental study on the perception of English 
VOT patterns by Brazilian learners. Twenty-four Brazilian participants, divided in three 
different proficiency groups, took part in the study. All learners took a discrimination test (AxB 
task) in which we contrasted the three VOT patterns produced by native speakers of English: 
pre-voicing, short VOT and long VOT. For this test, productions of voiceless plosives were also 
manipulated on Praat (BOERSMA & WEENINK, 2011), so that we could obtain artificial short 
VOT plosives: as the VOT of the plosives was reduced, the resulting manipulated consonant 
would have the same VOT duration as a voiced segment. These artificial voiced stops were 
contrasted with the three natural VOT patterns in the AxB task. The results obtained from 
the AxB task indicate that learners in the three proficiency groups presented high accuracy 
rates in the questions contrasting zero and positive VOT, which suggests that the participants 
are able to discriminate aspirated from non-aspirated stops. As for the contrast between 
Negative and (natural) zero VOT, we have not found significant differences among the three 
proficiency groups. This suggests that Brazilian learners do not seem to discriminate between 
these two patterns because they consider them to be instances of the same category (voiced 
stops).  However,   as we consider the data obtained from the discrimination between negative 
and artificial zero VOT, we have found a significant difference among the three groups, as 
more proficient learners seem to discriminate between these patterns, suggesting that they do 
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not consider the manipulated consonants to be instances of voiced stops. This suggests that 
learners may make use of other acoustic cues, besides VOT, in order to distinguish voiceless 
from voiced stops in English. The preliminary results obtained from this experimental study 
suggest that the acquisition of voicing distinctions may be characterized by a multitude of 
acoustic cues employed by learners, which, in their L2 developmental process, have to learn 
how to tune in to those cues which are mostly relevant in the language system to be acquired.

Palavras-chave: perception; VOT; acoustic cues

Trabalho 4

The role of learning context in the production of English word-final consonants by 
Brazilians
Rosane Silveira (UFSC)

Previous studies have suggested that learning an L2 after one has become literate in the L1 
may result in the transferring of L1 sound-spelling correspondence into the pronunciation 
of L2 words. This implies that orthography may be a powerful variable that should be 
considered in studies investigating the acquisition of the L2 phonological system. Extending 
previous studies, this research investigates whether the effects of orthography are similar for 
participants who have learned English in an instructed environment (language classrooms in 
Brazil) and for those who have spent a considerable amount of time in an English-speaking 
country (Brazilian immigrants living in the United States). By assessing the learning context 
variable, further information can be obtained concerning whether transfer of the L1 grapho-
phonological correspondence continues to prevail after learners are exposed to the L2 in a 
naturalistic context where, one would expect, access to aural input is likely to be greater than 
in a foreign language context. In the latter the L2 is not spoken on a daily basis and, for this 
reason, learners probably rely more often on written input to learn the L2. The participants of 
the present study are 62 Brazilian learners of English. From this cohort, 31 participants have 
been learning English in Brazil (BR group), and 31 have been living in the United States for 
at least one year (US group). The data were obtained by asking the participants to perform 
a sentence-reading task, in which the following sounds were tested in carrier words: /l/, 
/m/, /n/. The task was audio-recorded and analyzed in order to identify consonants whose 
pronunciation may have been affected by L1 sound-spelling correspondence.

Palavras-chave: consonants; orthography; learning context

SIMONE SARMENTO - UFRGS
CORPORA AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Corpora have changed our views on language use, language studies and language teaching. In 
these views, the connections between Foreign Language research/teaching and corpus linguistics 
are manifold. Among these connections we can cite studies based on learner corpora (Granger, 
2009) aimed at describing learners’ language which can, in turn, contribute to dictionary making 
and task designs. Additionally, corpora can be used in classroom in a hands-on approach for what 
Tim Johns (1986, 1994) refers to as data-driven learning. Corpora can also be used as a “native-
speaker consultant”, or, yet, as a source of authentic and natural occurring language through the 
use of large online corpora. Another application lies on the compilation and analysis of (small) 
specialized corpora to describe a certain genre or portion of language to design glossaries and 
language tasks with specific aims. This section brings four presentations which gather all the 
above mentioned contributions of corpus linguistics to foreign language teaching and research. 
Sarmento focuses on the compilation of a corpus of abstracts (novice and expertise writers) 
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followed by the analysis and task designs. Welp integrates Genre Analysis, Task-Based Teaching 
and the use of large corpora (COCA) to design teaching material to undergraduate students in 
the fields of English Teaching and Translation. Mottin makes use of the Brazilian English Learner 
Corpus (BELC) in order to study the acquisition of metaphors by Brazilian English learners. 
Finally, Bocorny describes a project conducted in a course called Lexical Studies in English in 
which students were invited to create an online glossary.

Trabalho 1

A corpus of linguistics and literature abstracts: compilation, analysis and task design 
Simone Sarmento (UFRGS)

This talk presents the results of a research project based on the compilation and analysis of a 
corpus of Abstracts from the areas of    Linguistics and Literature. The study was motivated from 
the shared perception among English professors that there is a lack of pedagogical materials 
based on authentic texts for the teaching of Academic English for future English teachers and/
or translators. The first part of the research was devoted to the compilation of the Abstracts. 
The corpus composed of texts published between 2008 and 2011 in English and Portuguese is 
divided into 14 subcorpora so that comparisons with a view of preparing pedagogical material 
are possible. The corpus has a total of  1254 abstracts divided as follows: (a) Undergraduate 
monographs from LUME UFRGS- 44 of Linguistics / English, 65 of Linguistics / Portuguese, 
42 of Literature / English, and 69 of  Literature / Portuguese; (b) Thesis and Dissertations from 
LUME UFRGS- 71 of Linguistics / English, 97 of Linguistics / Portuguese, 79 of Literature / 
English, and 104 of Literature / Portuguese;  (c) National QUALIS A journals, 120 of Linguistics 
/ English, 119 of Linguistics / Portuguese, 100 of Literature / English and 100 of Literature 
/ Portuguese; and (d) International QUALIS A Journals: 116 of Linguistics / English, 128 of 
Literature / English. Through this subdivision, with the help of the software WordSmith Tools 
v. 5, a quantitative and qualitative analysis of each subcorpora was carried out to highlight 
which textual and linguistic aspects should be mostly addressed  in the pedagogical material 
for undergraduate students. Thus, suggestions of tasks to work with the reading and writing of 
abstracts will also be presented. This corpus, as well as the pedagogical tasks, will be available 
through the TERMISUL project website (http://www6.ufrgs.br/termisul).

Palavras-chave: corpus linguistics; abstracts; task design

Trabalho 2

Corpus linguistics in pedagogical task design to undergraduate students of an 
English teaching development course 
Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)

The present paper reports on part of a project which focuses on designing teaching material to 
undergraduate students in the fields of English Teaching and Translation. The study integrates 
three research areas: Corpus Linguistics, Genre Analysis and Task-Based Teaching.  The purpose 
of the project is to create templates of two types of tasks based on Berber Sardinha (2011). 
The first task focuses on concordance and aims to turn students into researchers by training 
them, through guided activities with questions and exercises addressed to specific aspects of 
concordance, to search for concordance regularities in authentic uses of language and to notice 
important features in these regularities, such as meaning of words and expressions or the uses 
of parts of speech. For the implementation of the task, we intend to use existing corpora, such 
as the British National Corpus (BNC) and the Corpus of Contemporary American English 
(COCA). The second task consists of questions and exercises divided into three parts: focus 
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on social activity, focus on genre, and focus on the corpus. The latter proposes an exploratory 
activity of a corpus of the genre studied in the discipline to which the task is intended. As 
the corpus of the genre does not need to be specific since it is extensive enough to reveal 
aspects of its language, a corpus of a few dozen texts taken from the Internet will be built. The 
questions and exercises contained in the task will be standard, applying to any other genre 
chosen. With the results, it is expected to attract the interest of future language professionals 
and Corpus Linguistics researchers to provide a material specially developed for courses of 
Teaching Development and Translation.

Palavras-chave: teaching material design; Corpus Linguistics; task-based teaching

Trabalho 3

An analysis of metaphor production by Brazilian speakers of English as a foreign 
language in BELC – Brazilian English Learner Corpus 
Lívia Pretto Mottin (PUCRS)

Among the researches on foreign language (FL) acquisition, there is little in relation to the 
acquisition of metaphors and with regard to the use of learner corpora in FL metaphor 
acquisition studies. Most studies concerning FL metaphor acquisition analyze comprehension 
and are usually based on induced data elicited from questionnaires as opposed to natural 
occurring examples. This research aims at analyzing metaphor production by Brazilian 
speakersof English as a FL. The empirical evidences are the written narratives of Brazilian 
speakers/learners of English as a FL which compose the BELC - Brazilian English Learner 
Corpus. Based on the theory of conceptual metaphor (LAKOFF & JOHNSON, 1980), on the 
discursive approach for metaphor (CAMERON, 2003), and on the methodological contributions 
of Corpus Linguistics (DEIGNAN, 2005; BERBER SARDINHA, 2007), we aim at: (i) verifying 
the different levels of metaphor production throughout the process of learning English as FL; 
and (ii) verifying if there is variationin the production of metaphors in FL with respect to the 
proficiency level, the task type and the type of metaphor. Partial results suggest a progressive 
level of production in accordance with the following levels of proficiency: (i) beginner, (ii) pre-
intermediate, (iii) intermediate, and (iv) advanced.

Palavras-chave: metaphor acquisition; acquisition of EFL; Corpus Linguistics

Trabalho 4

Creating online multimedia collaborative glossaries: a project conducted with 
university language students 
Ana Eliza Pereira Bocorny (PUCRS)

The volume of information available to us in today’s world presents us with two challenges: 
discern what has value from what is disposable and understand quality content. Understanding 
the terminology of an area of   expertise is generally more difficult for those who do not have 
sufficient specialized knowledge of the area. To facilitate the acquisition of that knowledge, 
some universities around the world have invested in projects which aim at developing online 
glossaries in order to allow their students to have access to the terminology of specialized 
areas and, consequently, access to knowledge. Such a context provided the bases for a project 
conducted in the second semester of 2011 as part of a course called Lexical Studies in English 
at PUCRS. As part of this project, students had to create online multimedia collaborative 
glossaries for specific users. In this presentation, we aim to present the implementation 
phases of the project as well as some of the glossaries that were produced. The project, 
which lasted one semester, was divided in four phases: (i) theoretical input; (ii) analysis of 
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examples; (iii) methodological considerations; and (iv) creation of a prototype. During the 
first phase, students were asked to read previously selected texts which mostly had to do 
with Pedagogical Specialized Lexicography (BERGENHOLTZ & TARP, 2010; WELKER, 2010; 
FUERTES-OLIVEIRA, 2011; TARP, 2009; FUERTES-OLIVEIRA & ARRIBAS-BAÑO, 2008). The 
second phase had to do with knowing the type of lexicographical products available online 
by analyzing and evaluating them according to a pre-agreed checklist. The methodology used 
to create an online pedagogical glossary was presented through the reading of two articles 
(BOCORNY et al, 2011a; BOCORNY et al. 2011b). The last phase consisted in putting all 
the information that had been gathered and processed into the construction of real online 
lexicographical products to real users. The results were ten amazingly good online glossaries.

Palavras-chave: terminology; lexicography; ESP

SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA – UFMG
FUNCTIONAL GRAMMAR, TEXT AND LANGUAGE TEACHING 

This session aims at considering the ideational meta-functional principle proposed by Halliday 
e Mathiessem (2004), and focusing on the experiential perspective which language reflects on 
a vision of the world.  All of the works presented have as constructs events (Processes) and 
entities (Participants). The background elements (Circumstances) were not taken into account 
in our analysis since they did not turn out to be important elements for the comprehension of the 
representation of discursive practices. The purpose of the analyses is to offer English teachers new 
possibilities for language teaching and learning. The first work focusses on the analyses of material 
Processes of a corpus composed by discussions of teachers that took place, in a continuing education 
course for foreign language teachers. The second and third papers analyze the autobiographical 
representation of identity changes, acculturation and inclusion processes undergone by the 
character Richard Rodrigues, a Mexican Immigrant in the US in the book Hunger of Memory: 
The Education of Richard Rodriguez. The first focuses on the analysis of mental Processes and the 
other, on the verbal Processes both describing the narrator`s understanding of his inner world, 
thoughts and verbal dialogic exchange. The fourth work sets out to analyze relational processes 
and their attributes, in car advertisements, taken from Style and U.S. magazine. The analysis 
adds to the verbal description and discussion the visual dimension, thus proposing a multimodal 
approach to text study, making it a powerful tool for English teachers.

Trabalho 1

A representação discursiva da prática docente em um curso de formação continuada 
de professores de LE nas séries iniciais 
Zaira Bomfante dos Santos (UFMG)

Este trabalho apresenta a representação discursiva da pratica docente de professores em um 
curso de formação continuada de LE nas séries iniciais (1° ao 5º ano). A fim de melhorar as 
interações e a atuação pedagógica nas aulas de LE, o curso foi proposto com a perspectiva de 
refletir sobre as questões cognitivas, metodológicas e sócio-culturais da aprendizagem, pois 
esses profissionais estabelecem um dos primeiros contatos em LE com os alunos da rede publica 
de ensino. Tomando como ponto de partida a constituição discursiva dos participantes visto 
que, segundo Faiclough (2001), ela decorre da pratica social – aquilo que fazemos, atividades 
que engajamos no dia a dia ao conduzir a vida social – observamos como se dá a representação 
desses professores quanto ao ensino de LE nas séries iniciais. O referencial teórico adotado 
para o trabalho é o da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY & MATTHIESSEN, 
2004). A metodologia se baseia na aplicação da rede de sistemas referentes aos significados 
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representacionais. Considerando o princípio metafuncional proposto por Halliday (2004), 
centro-me na perspectiva experiencial, em que a linguagem reflete nossa visão de mundo como 
um construto de acontecimentos (Processos) que envolvem entidades (Participantes) com um 
pano de fundo de detalhes de tempo, lugar, modo etc. (Circunstâncias). As representações 
dos significados ideacionais estão sempre envolvidas com os construtos sociais e culturais 
(KRESS & VAN LEEUWEN, 2002) e são realizados por um sistema gramatical. Os resultados 
das análises apontam que os participantes projetam discursos reconhecendo a necessidade 
de participar de cursos de formação, rever posturas na prática docente a partir das ações que 
desempenham no contexto sala de aula. Logo, a representação discursiva dos participantes 
revela a necessidade de mudanças na prática docente, contudo, demonstram os inseguros, 
frágeis e receosos no que se refere a essas mudanças.

Palavras-chave: representação discursiva; processos materiais; formação continuada

Trabalho 2

Systemic-functional grammar and ESL: the analysis of mental processes as a way to 
understand a Mexican´s acculturation and ESL learning representation 
Luiz Antônio Caldeira Andrade (UFMG)

This paper aims to analyze the autobiographical representations made by a Mexican immigrant 
in the US, Richard Rodriguez, of his identity and social inclusion processes, while being educated 
in the English language. Specifically, we focus on the lexicogrammatical choices, regarding 
the participants, processes and circumstances that background his social identity construction 
within the family (Spanish) and public (English) contexts, in addition to the historically-
situated discursive practices that underlie the transition between his two worlds. Besides, we 
also shed light on those social actors whose roles played during the narrator´s assimilation 
process were considered to be relevant by the author. The methodology employed followed 
two steps: (i) reading of the corpus – Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez, and 
(ii) selection of the excerpts that we judged to be the most relevant to represent the writer´s 
identity construction and US acculturation processes, analyzed on the basis of Halliday & 
Matthiessen´s ideational metafunction, whose meaning is realized through the Transitivity 
System in the Systemic-Functional Grammar (GSF). The analysis, more specifically, focuses 
on the metafunction´s mental processes as they refer to the world of our consciousness, giving 
us a better understanding of the narrator´s inner world, his thoughts and perceptions of his 
experiences. In addition, the analysis shows the difficulty in the transition between the mother 
tongue and second language contexts, which will lead to the author´s identity reconstruction, 
while he gives up his culture and language in order to acculturate in the American society

Palavras-chave: autobiography; Systemic Functional Grammar; mental processes

Trabalho 3

Verbal processes: understanding identity and acculturation 
Sônia Maria de Oliveira Pimenta (UFMG)

The main purpose of this paper is to analyze identity and acculturation processes in the family 
environment (Spanish) and in the public school context (English) in the book written and 
narrated by Richard Rodriguez, a Mexican immigrant living in the United States. Systemic-
functional grammar and its ideational metafunction were chosen as the theoretical framework 
and  as the  the basis for the lexicogrammatical (micro) analysis, to reach the main goal of this 
work which was to describe the path presented by Rodriguez to present his process of social 
inclusion and identity change (macro). The methodology, thus, comprised two moments: (1) 
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identification of the different sections of the book and the trajectory narrated in each part, 
and (2) identification of participants and verbal processes. The verbal process is predominant 
in narrative texts the reason for its selection as a tool for analysis. The results of this analysis 
have shown that the preferred verbal processes were those of targeting and of talking types 
(HALLIDAY, 2004). Quoting as well as reporting clauses are also found in the corpus with a 
predominance of the latter. On the other hand, the choice of the projected clause as a proposition 
is preferred by the author in opposition to proposals. These lexicogrammatical choices led as 
to trace the character`s path of talking about his identity and social inclusion changes.

Palavras-chave: mental processes; identity; acculturation

Trabalho 4

SFL and multimodality: applying the theory in advertisements and emphasizing 
the meaning in relational processes 
Valdirecia de Rezende Taveira (UFMG)

This work aims at discussing the meanings of verbal and visual language in car advertisements 
in magazines published in English. It is based on Systemic Functional Linguistics (HALLIDAY 
& MATHIESSEN, 2004) and on Kress and van Leeuwen’s (2006) grammar of visual design. 
We use language to produce meaning: (1) to represent our experiences and (2) to establish 
interactions with others. Kress and van Leeuwen (2001) emphasize that major semiotic changes 
are taking place in text production in the world, making it imperative to adopt a multimodal 
perspective of analysis. Our corpus is composed of 5 car advertisements from InStyle and U.S. 
Weekly, American magazines, as well as from the Internet, the Google images site. Since cars 
have been one of the bestselling products in the last few years, this kind of publicity has gotten 
our attention. So, we have examined car advertisements, based on the theories mentioned 
above, looking for ideational meanings in the texts selected. In advertisements, texts are 
always composed by verbal and visual aspects, since they present in their composition, beyond 
the verbal text, a text composed by visual images, colors and typography requiring, thus, a 
multimodal analysis. Given that the goal of publicity is to persuade the reader/consumer to 
buy new products/services, the association of words and images is decisive in order to achieve 
it. We have identified in the text verbal and visual categories of analysis. Two important 
aspects came out of the research: (1) the use of  verbal and visual relational processes with a 
predominance of attributes of the cars, mainly adjectives describing the qualities of these cars 
(verbal) and (2)  mostly narrative images relating Represented and Interactive participants in 
transactional and non-transactional actions. As a byproduct, a pedagogical use of this kind 
of research is evident. It is directly related to teaching learners how to go about analyzing 
multimodal texts and then using them in their classes as teachers. Another pedagogical 
outcome is related to the application of these findings and methodology to other texts, making 
it a  powerful tool for English teachers, especially because when we associate visual and verbal 
language it help learners to produce and understand meaning in an easier manner.

Palavras-chave: relational processes; multimodality; advertisements

TEREZINHA MARIA SPRENGER - UNIFESP
O DESENVOLVMENTO DA AUTONOMIA E O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUA INGLESA 

Esta comunicação coordenada fundamenta-se no pressuposto de que a autonomia constitui-se 
em elemento determinante na aprendizagem de uma língua e que o seu desenvolvimento pode 
ser fomentado a partir de propostas e situações pedagógicas adequadas. O conceito de autonomia, 
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neste contexto, refere-se à capacidade do aprendiz de tomar decisões a respeito do processo de 
aprendizagem e está intimamente relacionado à conscientização sobre este processo e sobre a própria 
identidade (FREIRE, 1977, 1980, 1982). Assim, os trabalhos aqui apresentados e discutidos 
têm como objeto de análise propostas didáticas, materiais, recursos e situações de aprendizagem 
da língua inglesa em que o/a aprendiz dispõe de espaço para tomar decisões, com o apoio de 
docentes e/ou de pares mais experientes. Abarcam questões como o papel do professor/mediador 
no desenvolvimento da autonomia e da aprendizagem de línguas, relações entre autonomia e 
interdependência, autonomia e motivação, autonomia e identidade, autonomia e aprendizagem de 
línguas estrangeiras, entre outras.

Trabalho 1

Motivação e autonomia no ensino/aprendizagem na produção escrita em LE 
Gizelia Maria da Silva Freitas (UFPA)

O presente trabalho apresenta uma pesquisa cujo objetivo consiste em detectar e analisar 
traços de motivação e autonomia para escrever em LE, além de identificar as causas que levam 
os alunos de um curso de graduação à falta de motivação e interesse na escrita em língua 
estrangeira. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo 
como instrumentos de coleta de dados questionários e a produção textual dos alunos, em forma 
de narrativa de aprendizagem. Com os instrumentos procuramos: a) conhecer os motivos dos 
alunos de para estudar e escrever na língua-alvo (inglês); b) verificar o grau de autonomia dos 
aprendentes envolvidos. A fundamentação teórica deste estudo sobre autonomia e motivação 
inclui as contribuições de Benson (2001), Scharle e Szabó (2000), Dörnyei (2001), Dörnyei e 
Ottó (1998) e Ushioda (1996). Os resultados desta pesquisa proporcionam, aos professores, 
uma reflexão sobre as abordagens metodológicas utilizadas em seu trabalho, assim como 
uma análise sobre a realidade do ensino/aprendizagem da modalidade escrita, oferecendo 
reflexões para o professor minimizando, assim, os problemas que vêm dificultando sua 
atuação em sala de aula. Também possibilita a este refletir melhor sobre seu papel como 
coordenador e motivador da aprendizagem no ambiente escolar, para que esta ocorra num 
clima de participação e harmonia.

Palavras-chave: autonomia; motivação; escrita

Trabalho 2

Busca por referencial teórico na LE: autonomia e motivação no processo de elaboração 
do TCC 
Luciana Kinoshita da Silva (UFPA)

Esta pesquisa consiste em um estudo sobre a autonomia e motivação que alunos concluintes do 
curso de Licenciatura em Letras/Inglês da Universidade Federal do Pará (não) têm para buscar 
referencial teórico na Língua Estrangeira (LE) na qual estão se licenciando para fundamentar 
a monografia que cada um deles desenvolve como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Foram sujeitos dessa investigação alunos que concluiram o curso de Letras Inglês na referida 
universidade no ano de 2011. A presente pesquisa se justifica pela necessidade de descobrir 
fatores que podem levar alguém a (não) buscar a leitura de referencial teórico na LE além da 
sala de aula, a exemplo do momento dedicado à elaboração do TCC. Acreditamos que aquele 
que lê mais, consequentemente, também aprenderá mais e melhor a língua na qual está se 
licenciando. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo. A primeira 
foi embasada em autores como Benson (2011), Dörnyei (2011), Harmer (2009), Little (1999) e 
Oxford (1990). A segunda contou com dados obtidos de duas fontes diversas; um questionário 



154

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

respondido pelos alunos mencionados anteriormente e o levantamento do percentual de 
alunos que se valeram de referenciais teóricos em português para desenvolversuas pesquisas 
e da quantidade de obras na LE referidas por trabalho. Resultados preliminares indicam 
que a maioria tem fácil acesso a materiais escritos na LE e, independentemente do nível de 
proficiência, eles sentem-se motivados a ler autonomamente.

Palavras-chave: autonomia; motivação; trabalho de conclusão de curso

Trabalho 3

Uma proposta didática visando ao desenvolvimento da autonomia do aprendiz de 
língua inglesa
Terezinha Maria Sprenger (UNIFESP)
Este trabalho parte dos pressupostos de que a aprendizagem de uma língua estrangeira ocorre 
de fato quando o/a aprendiz aprende e usa essa língua fora da sala de aula e de que um dos 
papéis fundamentais do/a docente consiste em estimular essa prática. Tem como objetivo 
apresentar os resultados de análise preliminar de dados coletados em um contexto em que 
a docente propõe aos alunos que recuperem suas trajetórias de aprendizagem, definam suas 
prioridades e atividades. Os dados consistem em narrativas pessoais de aprendizagem de 
alunos de duas turmas de um curso de Letras bem como breves relatórios de atividades 
definidas e implementadas por esses alunos. A análise origina questionamentos sobre o 
processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira na graduação em Letras; o papel 
do/a professor/a, das situações e propostas didáticas no desenvolvimento da autonomia 
do/a aprendiz; autonomia e aprendizagem de língua estrangeira; autonomia e identidade; 
autonomia e conscientização, entre outras questões.

Palavras-chave: autonomia; aprendizagem de língua estrangeira; conscientização

VIVIANE BAGIO FURTOSO - UEL
TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
DE PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

A aprendizagem é um processo de co-construção de conhecimentos que acontece na e a partir 
da interação, cujas modalidades e espaços de realização têm se ampliado com o incremento da 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos contextos educacionais. 
Nesse sentido, as tecnologias emergentes que fazem parte da chamada web 2.0 ganham espaço 
nos contextos de ensino-aprendizagem-avaliação e de formação de professores de línguas, e abrem 
novas possibilidades de potencialização das tecnologias disponíveis na web, quer em contextos de 
complementaridade do ensino presencial, quer em contextos online de educação. Com o propósito 
de discutir práticas formativas que articulem as práticas de letramentos digitais às práticas 
escolares mais significativas, esta comunicação coordenada apresentará trabalhos que focalizam 
tanto a formação inicial quanto a formação continuada de professores de línguas, com especial 
atenção à formação de professores de língua inglesa. Merecem destaque em nossos trabalhos os 
serviços online de comunicação síncrona, como o Skype e similares, e os serviços de comunicação 
assíncrona, como o de podcasting.

Trabalho 1

Aprender línguas estrangeiras e aprender a ensinar línguas em contexto de formação 
inicial: potencialidades dos serviços de comunicação síncrona e assíncrona 
Viviane Bagio Furtoso (UEL)
Douglas Altamiro Consolo (UNESP)
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O surgimento de espaços de publicação online vieram facilitar o desenvolvimento de projetos 
entre instituições de países diferentes e incentivar e facilitar a comunicação em línguas 
estrangeiras (LE). Mais recentemente, serviços de comunicação por voz, disponíveis na Internet, 
como o Skype e serviços similares, vieram também permitir a comunicação oral a baixo custo, 
viabilizando novos espaços para a aprendizagem. Além da oportunidade de desenvolver 
proficiência oral em LE utilizando as ferramentas de videoconferência, que promovem uma 
comunicação síncrona entre os usuários da língua-alvo, a comunicação assíncrona tem sido 
redimensionada com o surgimento de serviços online, como os de podcasting,que oferecem 
oportunidades adicionais para a comunicação oral em LE. Ainda podemos ressaltar a facilidade 
de acesso a esses dois serviços online, Skype e podcast,  uma vez que isso pode ser feito nos dias 
de hoje através de dispositvos portáteis pessoais (gadgets), como iPod e telefones celulares, 
incluindo os smartphones. O podcast pode ainda ser acessado em dispositivos portáteis de 
reprodução de arquivos de áudio como os leitores de MP3 e seus sucessores. Partindo das 
potencialidades dos serviços de videoconferência e de podcasting, esta comunicação tem 
como objetivo apresentar uma proposta  de inserção dos serviços de podcasting para ampliar 
as opções de complementaridade que a modalidade assíncrona oferece à comunicação 
síncrona no contexto online. A experiência da prática de teletandem em cursos de formação 
inicial de professores de LE no Brasil e em cursos de Português no exterior tem oportunizado 
investigar o uso de tecnologias emergentes em uma via de mão dupla, ou seja, na promoção 
da aprendizagem de LE e na inserção deste recurso como prática de aprendizagem e de ensino 
do futuro professor.

Palavras-chave: línguas estrangeiras; aprendizagem; serviços online

Trabalho 2

Educação continuada de professores e uso de tecnologias digitais de informação e 
comunicação: uma análise a partir da mediação formativa com podcasts 
Lucas Moreira dos Anjos Santos (UEL)
Vera Lúcia Lopes Cristovão (UEL)

A apropriação de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) compõe um rol de 
práticas culturais da contemporaneidade que se tornaram parte para ação social no mundo. 
Nesse sentido, a educação de professores para o uso de tecnologias digitais tem se preocupado 
com práticas formativas que articulem as práticas de letramentos digitais às práticas escolares 
mais significativas. Assim sendo, é premente pensarmos a incorporação do uso de TDIC ao 
processo formativo, mas não como reprodução ou instrumentalização técnica. Trata-se de criar 
espaços formativos nos quais os multiletramentos digitais possam ser vivenciados, analisados 
criticamente, e (res)significados à luz do papel do professor de línguas numa sociedade 
altamente semiotizada (BUZATO, 2006). Com base nos pressupostos do interacionismo 
sociodiscursivo (BRONCKART, 2006; 2008) e nos papéis dos gêneros textuais para educação 
de professores (CRISTOVÃO, 2010), objetivamos, nessa comunicação, apresentar a análise de 
um módulo de um livro voltado para educação continuada de professores de inglês cujo foco 
foi a aprendizagem de capacidades de linguagem a partir de podcasts. Para tanto, analisamos 
a coerência entre as atividades propostas no módulo, seus objetivos e seus desdobramentos 
para educação de professores. Esperamos com esse estudo poder elucidar algumas das 
potencialidades das TDIC para práticas de educação de professores e refletir sobre implicações 
para a produção linguageira produzida na mídia podcast.

Palavras-chave: educação de professores; podcast; letramentos digitais

Trabalho 3
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Novas tecnologias na formação continuada de professores de inglês: uma proposta 
didático-pedagógica 
Raquel Gamero (UEL)
Michele Salles El Kadri (UEL) 

Este trabalho objetiva apresentar, descrever e analisar dois módulos do material didático 
desenvolvido para a formação continuada de professores de inglês do Paraná, intitulado 
“Connecting ide@s: tools for teaching English in a contemporary society”. Este material 
foi produzido com o propósito de subsidiar oportunidades para o desenvolvimento de 
professores de língua inglesa e também o ensino dessa língua por meio de gêneros digitais. 
O material desenvolvido é produto das ações desenvolvidas no projeto Novos Talentos, 
subsidiado pela CAPES. A análise está embasada nos critérios estabelecidos pelas diretrizes 
curriculares nacionais para a formação de professores (BRASIL, 2002), vigentes em nosso país 
e nos parâmetros estabelecidos pelo TESOL Technological Standard Framework (HEALEY et 
al., 2009). Os resultados ainda preliminares e parciais, visto que representam apenas uma parte 
do material,  apontam que a proposta atinge os objetivos estabelecidos pelos dois parâmetros, 
embora ainda haja espaço para outras problematizações.

Palavras-chave: projeto Novos Talentos; novas tecnologias; ensino de língua inglesa

Trabalho 4

Ensino e tecnologia: conceitos teóricos basilares para o desenvolvimento de uma 
prática 
Eliane Segati Rios Registro (UEL)

Com base na proposta de ensino de línguas dos documentos prescritivos que consideram 
o discurso como prática social, destacamos, mais especificamente, aqueles que circulam 
em diferentes esferas digitais como propulsores de aprendizagem. Tal iniciativa se deu no 
contexto de produção de um material de apoio, em uma universidade situada no norte do 
Paraná,  ao longo do desenvolvimento do Programa Novos Talentos, financiado pelas CAPES, 
voltado a profissionais que lidam com o ensino de língua inglesa. Com isso, objetivamos, nessa 
comunicação, apresentar uma análise do terceiro módulo do referido material, levando em 
consideração o potencial de formalização dos procedimentos desenvolvidos  pelos professores 
envolvidos ao desenvolverem suas podcasts como proposta de ensino. Nossas bases teóricas 
estão alicerçadas em Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) e Dolz e Schneuwly (2004)  no que diz 
respeito às capacidades de linguagem e em Stutz e Cristovão (2011) no que tange às capacidades 
de significação. Além disso, buscamos discutir acerca do modelo didático da podcast como um 
instrumento para desenvolver sequências didáticas para o ensino. Acreditamos, por fim, que 
o processo de formalização de um procedimento realizado anteriormente se fez fundamental 
para que os professores envolvidos pudessem avaliar criticamente a sua própria prática, 
reconfigurando-a  significativamente.

Palavras-chave: podcast; ensino de LI; capacidades de linguagem

WALKYRIA MAGNO E SILVA - UFPA
ACONSELHAMENTO LINGUAGEIRO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE 
INGLÊS 

Nesta sessão coordenada trazemos à discussão da comunidade de profissionais dedicados ao 
ensino da língua inglesa uma nova figura nesse contexto: a de um conselheiro linguageiro (CL). 
Proporemos uma definição do que seja o aconselhamento linguageiro (AL) e exporemos alguns dos 
papeis do CL, comparando-o com o professor; historiaremos o surgimento do AL na comunidade 
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de ensino e aprendizagem de LE; o lócus do CL nas instituições; a seleção e preparo dos CL e 
mostraremos os primeiros resultados a respeito do impacto que o CL pode ter na aprendizagem na 
instituição na qual trabalhamos.

Trabalho 1

Aconselhamento linguageiro: o que é, como se faz? 
Walkyria Magno e Silva (UFPA)

Nesta comunicação proporemos uma definição operacional de conselheiro linguageiro 
(CL) e explicitaremos as bases teóricas para o surgimento dessa figura no cenário do ensino 
e aprendizagem de línguas estrangeiras. Tentaremos estabelecer uma diferenciação do 
papel do conselheiro linguageiro em contraste com o papel do professor. Percorreremos os 
marcos da discussão sobre esse tipo de profissional a partir de alguns autores do campo da 
psicopedagogia (MAY, 1984 ; ARNOLD, 1999) e alguns que tentaram sistematizar melhor o 
papel desse agente no processo de ensino e aprendizagem de LE (RILEY, 1997; MOZZON-
MCPEARSON; VISMAN, 2001). Elencaremos algumas das tarefas concernentes à figura do CL, 
apontando algumas restrições para o exercício desse tipo de intervenção.  Exporemos ainda 
alguns dos modelos de aconselhamento linguageiro (AL) com bons resultados já constantes na 
literatura da área. Finalmente, discorreremos a respeito da seleção e preparo de conselheiros 
linguageiros para atuar em ambiente universitário dos cursos de Letras inglês. 

Palavras-chave: aconselhamento linguageiro, conselheiro linguageiro, fomento da 
aprendizagem individualizada

Trabalho 2

Melhores práticas de aconselhamento linguageiro: um enfoque na autonomização 
dos alunos 
Larissa Dantas Rodrigues Borges (UFPA) 

A autonomização é um processo construído por meio do trabalho colaborativo, passando pelas 
fases de conscientização, mudança de atitude e transferência de responsabilidade (SCHARLE; 
SZABÓ, 2000). O caminho para a autonomização da aprendizagem, por sua vez, implica duas 
condições: que o aluno tenha a habilidade de se responsabilizar pela própria aprendizagem 
e que ele esteja inserido em uma estrutura de aprendizagem na qual o controle sobre essa 
seja exercitado por ele (HOLEC, 1981). Em ambas, a negociação e o treinamento para o uso 
de estratégias apropriadas para a aprendizagem estão necessariamente presentes como 
pressupostos para a autonomização, servindo como bases que perpassam todo o processo de 
aconselhamento. Nesse contexto, o conselheiro linguageiro (CL), como um andaime (MAYBIN 
et al apud MERCER, 1994), tem um papel vital nesse processo uma vez que cria condições para 
que o aluno assuma paulatinamente o controle pela própria aprendizagem. Essa comunicação 
visa, portanto, tratar do papel do CL como fomentador da autonomia dos alunos, demonstrando 
as melhores práticas de aconselhamento linguageiro que têm sido observadas nas seções de 
aconselhamento na UFPA. 

Palavras-chave: atuação do conselheiro linguageiro, autonomia do aprendente, melhores 
práticas de aconselhamento linguageiro

Trabalho 3

Impacto do conselheiro linguageiro na motivação dos aprendentes 
Maria Clara Vianna Sá e Matos (UFPA)
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De acordo com Ushioda (1996), Dörnyei (2005), Brown (2007), entre outros estudiosos do 
ensino e aprendizagem de LE, existe um processo motivacional dinâmico e flutuante que 
acompanha a trajetória de estudos do aprendente, que influencia a tomada de suas decisões e a 
execução dessas e, consequentemente,  faz-se crucial para o alcance ou não dos seus objetivos. 
Dessa forma, a motivação dos aconselhados também é foco das atenções dos conselheiros, 
que se reunem para estudá-la e discuti-la, aprendendo juntos como melhor lidar com ela para 
favorecer a aprendizagem. Constaram entre os temas já discutidos o incentivo à motivação 
intrínseca para incrementar a automotivação do aprendente (USHIODA, 1996), o papel 
das crenças de aprendizagem de LE (BARCELOS, 2007) e a compreensão das fases e das 
influências motivacionais do modelo processual de motivação (DÖRNYEI, 2011).  Assim, esta 
comunicação pretende relatar quais os aspectos motivacionais percebidos nos encontros com 
os aconselhados durante a fase acional; que atitudes foram tomadas, baseadas nos estudos de 
motivação efetuados pelo grupo, para que esses sujeitos continuassem dispostos a aprender, e 
quais foram as repercussões dessas ações.   

Palavras-chave: conselheiro linguageiro, motivação processual, motivação intrínseca

Trabalho 4

Aconselhamento linguageiro e o emprego de instrumentos tecnológicos 
Marja Ferreira Martins (UFPA)

Desde a década de 70 do século passado, o CRAPEL (Centro de Pesquisas e de Aplicações 
Pedagógicas em Línguas) desenvolveu pesquisas sobre sistemas de aprendizagem autodirigida, 
visando ajudar os aprendentes a aprender uma língua estrangeira (LE). Segundo Riley 
(1997), os aprendentes que fazem uso centros de autoacesso à aprendizagem têm encontrado 
benefícios ao receberem “aconselhamentos” nesses espaços. Diante das novas possibilidades 
advindas dos recursos tecnológicos para a aprendizagem de uma LE e das diversas pesquisas 
envolvendo o uso dos mesmos para o fomento da autonomia para se aprender uma LE, busca-
se apresentar, por meio dos primeiros dados desta pesquisa, algumas considerações a respeito 
das práticas de aconselhamento linguageiro para produção da escrita acadêmica. Nesta 
comunicação serão demonstradas práticas de um conselheiro linguageiro executadas com o 
intuito de levar o aprendente com dificuldades a desenvolver textos em um gênero acadêmico 
a avaliar o seu próprio progresso e a agir sobre ele adquirindo “a capacidade de assumir 
o controle da sua própria aprendizagem” como afirma Benson (2001) em sua definição de 
autonomia. O presente trabalho encontra-se inserido no projeto “Aconselhamento Linguageiro 
Visando à Autonomia e à Motivação na Aprendizagem de LE” e busca um diálogo entre essa 
nova prática e a utilização da tecnologia para o ensino e aprendizagem de LE. 

Palavras-chave: aconselhamento linguageiro, autonomia, escrita acadêmica, recursos 
tecnológicos no ensino e aprendizagem de LE

YURI JIVAGO AMORIM CARIBÉ – UNINOVE/USP
ESTUDOS DA TRADUÇÃO E DA INTERPRETAÇÃO: ASPECTOS LINGUÍSTICOS E 
LITERÁRIOS 

As mais recentes pesquisas no âmbito dos Estudos da Tradução e da Interpretação apontam 
para questões que envolvem, por exemplo, o papel do tradutor e do intérprete, sua formação, 
a possibilidade de interferir no texto e as adaptações propostas por tradutores e intérpretes. 
Atualmente, também se discute sobre questões políticas e éticas envolvendo tradutores e interpretes 
em situações de conflito, sobre as traduções de textos para outros meios, sobre o discurso de 
personagens de obras literárias e, por fim, alguns pesquisadores se ocupam de investigações 
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acerca de aspectos linguísticos em textos literários. Portanto, esta sessão coordenada propõe a 
discussão de três desses temas através dos trabalhos apresentados: a questão do discurso e do 
sujeito-tradutor para tradutores e intérpretes em formação, também da criação e da tradução 
(ou impossibilidade de traduzir) socioletos literários e, por fim, da reescritura de textos clássicos 
sob uma nova abordagem: a dos Estudos da Tradução. O objetivo final desta sessão é, então, 
fomentar discussões em torno de pesquisas diversas relacionadas aos Estudos da Tradução e da 
Interpretação dentro de um congresso dedicado aos Estudos Linguísticos e Literários da Língua 
Inglesa, visto que é bastante frequente a utilização de trabalhos traduzidos e interpretados do ou 
para o Inglês como corpus dessas pesquisas. Além disso, a língua estrangeira para tradução ou 
versão mais frequente nos cursos de formação de tradutores e intérpretes é o Inglês, o que reforça 
ainda mais a presença dessa temática, a da Tradução e da Interpretação, para contribuir para as 
pesquisas linguístico-literárias da Língua Inglesa no Brasil.

Trabalho 1

Interpretação e Análise do Discurso: contribuições possíveis 
Patricia Gimenez Camargo (UNINOVE)

A proposta do presente trabalho é discutir a relação existente entre interpretação, tomada 
nesse âmbito a partir de uma acepção técnica da palavra, a de interpretar de uma língua à 
outra, e as pesquisas sobre análise do discurso (AD) da linha francesa. Há, nos dias atuais, 
uma problemática com relação aos Estudos da Interpretação, uma vez que ainda são poucos 
os trabalhos direcionados exclusivamente a essa área. Contudo, o Brasil encontra-se em um 
momento de expansão das pesquisas em Tradução e Interpretação. Para que essa produção 
se mantenha, tanto no âmbito da pesquisa acadêmica, quanto na oferta de profissionais 
qualificados para o mercado, faz-se cada vez mais necessária a formação de tradutores e 
intérpretes em cursos de graduação. Visamos, então, refletir em torno das contribuições das 
pesquisas sobre AD da linha francesa para o entendimento, por parte do aluno de tradução 
e interpretação, dos elementos de análise do discurso que poderão auxiliá-los em sua prática 
de interpretação, especialmente de textos orais em Língua Inglesa, uma vez que a maioria 
dos cursos de formação de intérpretes graduados trabalha com o par de idiomas Inglês e 
Português. Discutir-se-á a questão da noção de sujeito, conforme expresso em Maingueneau 
(2007, 2010) e em Orlandi (2003), bem como o sentido assumido pelas palavras dependendo da 
posição em que se inscrevem, sentidos esses que são de extrema importância para o intérprete 
e sua interpretação. Portanto, ao refletir sobre esses sentidos, buscaremos estabelecer se há 
contribuições das pesquisas da área de AD de linha francesa no processo interpretativo. Essa 
verificação acontece a partir dos trabalhos práticos de alunos de Interpretação.

Palavras-chave: interpretação; Análise do Discurso; processo interpretativo

Trabalho 2

A criação socioletal de Mark Twain em Huck Finn e Tom Sawyer 
Vera Lúcia Ramos - UNINOVE

A obra-prima de Mark Twain, e clássico das literaturas de Língua Inglesa, The Adventures of 
Huckleberry Finn (1885) é vista por muitos críticos como uma sequência de The Adventures of 
Tom Sawyer (1876), como podemos atestar em Huck Finn Among the Critics (1984). Em ambas 
as obras, os personagens Tom, Huck e Jim usam socioletos literários representantes de suas 
condições social, étnica e linguística. No entanto, mesmo havendo elementos comuns aos dois 
livros, eles se distinguem em muitos aspectos, sendo que um dos mais importantes está no 
fato de Huck ser narrado em primeira pessoa e Tom em terceira. A partir da diferença entre 
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narradores, este trabalho pretende discutir como os socioletos em inglês foram criados por 
Twain, entender como a tradução em português tem lidado com essa criação, assim como 
apresentar algumas sugestões de tradução para trechos das duas obras.

Palavras-chave: Mark Twain; socioleto literário; tradução

Trabalho 3

Traduções e apropriações: a reescritura da obra de Virginia Woolf por Michael 
Cunningham em The Hours (Picador, 1998)
Yuri Jivago Amorim Caribé (UNINOVE/USP)

Este trabalho propõe uma discussão sobre apropriações e adaptações de textos da escritora 
inglesa Virginia Woolf propostas pelo americano Michael Cunningham em seu romance 
contemporâneo The Hours (Picador, 1998). Trabalhamos com os originais em língua inglesa, 
mas também propomos um estudo historiográfico e de recepção sobre a publicação dos 
romances, contos e ensaios de Woolf no Brasil, levando em consideração o período anterior 
e posterior à publicação da tradução do romance The Hours (1998) em língua portuguesa 
(Companhia das Letras, 1999) e do lançamento do filme homônimo (Daldry, 2002). Nesse 
ponto, apresentaremos um perfil dos principais tradutores de Woolf no Brasil, uma discussão 
acerca do termo adaptação e uma análise do ponto de vista do adaptador feita a partir de duas 
entrevistas com Cunningham (2010). A principal hipótese a ser discutida é que a reescritura 
de textos virginianos proposta por Cunningham (1998) conseguiu estabelecer de fato uma 
interação desses textos com leitores antigos e novos de Woolf, promovendo uma interação 
entre o texto clássico e o contemporâneo. As obras adaptadas por Cunningham em The 
Hours (1998) são: Mrs. Dalloway (1925), o segundo volume dos diários de Woolf (Harcourt 
Brace & Company, 1978) e o sexto de suas cartas (Harcourt Brace & Company, 1980). Para a 
realização desta pesquisa, de caráter bibliográfico, recorremos a diversas leituras advindas dos 
Estudos da Tradução e Adaptação, nos valendo principalmente do conceito de reescritura de 
Lefevere (1992) e de apropriação segundo Sanders (2006).

Palavras-chave: adaptação; apropriação; reescritura
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Comunicações Coordenadas - Literatura

Listadas em ordem alfabética pelo primeiro nome do/a coordenador/a
(em negrito), seguido do título geral da sessão.

ADELAINE LAGUARDIA NOGUEIRA - UFSJ
SELF-WRITING AS SELF-REINVENTION: CONTEMPORARY WOMEN’S 
NARRATIVES OF BREAKDOWN AND BREAKTHROUGH 

Increasingly multifarious nowadays, life writing, according to Sidonie Smith and Julia Watson 
(2010), includes different forms that situate autobiographical subjects across various subject 
positions. More often, authors have been chronicling their experiences with illness, treatment 
and survival as stories of self-reinvention. These narratives contain stories of loss and recovery 
that may play distinct social and political roles in the contexts in which they are produced and 
read. Some of them may be directed at undoing the stigma attached to mental illness; others may 
challenge the normal/abnormal dichotomy while others may be a critique of the gendered and 
dehumanizing treatment given by institutions to vulnerable people. This session addresses this 
issue in contemporary women’s autobiographical narratives. In so doing, it draws attention to the 
difficult challenges implied in narrating the stories as well as to the discourse around illnesses and 
their treatment, so as to verify how the writers authorize themselves as postbreakdown authors 
and legitimize their stories as credible narratives.

Trabalho 1

Life in ‘airless spaces’: an autobiographical narrative of institutionalization by 
Shulamith Firestone
Julia Chagas da Costa Mattos (UFSJ)

In Airless Spaces (1998), Shulamith Firestone, author of The Dialectic of Sex (1970), narrates 
her experience as an in-patient in a mental institution and the first months after the 
institutionalization. Unlike the traditional autobiographical account, the narrative is 
constructed by interconnected short-stories focusing on different people the narrator had 
contact with in the hospital. There is no direct identification between the name on the cover, 
the narrator and the main character, as posed by Lejeune in the “autobiographical contract”, 
but subtle references to the author’s experiences are noticeable throughout the narrative. The 
aim of this paper is to investigate both the construction of the autobiographical narrative and 
to reflect on the account of an institutionalized woman and her understanding of the status of 
mental patients in the 20th century in regards to class, gender and race. This analysis is based 
on the works of Lejeune (2008), Arfuch (2010), Smith (2010) and Kirk and Okazawa-Rey (2010).

Palavras-chave: life writing; mental disease; Shulamith Firestone

Trabalho 2

Writing self-disruption in The Shaking Woman or a History of my Nerves, by Siri 
Hustvedt
Renan Reis Fonseca (UFSJ)

As stated by Sidonie Smith (2010), the life narrator describing a breakdown from an asserted 
position of recovery is always suspect (p. 145). Therefore, it becomes relevant to question how 
memoirists authorize themselves as postbreakdown writers. In The Shaking Woman or a History 
of my Nerves, American novelist and essayist Siri Hustvedt reports her search for a diagnosis 
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to the violent seizure she first experienced when making a speech. Her initial self-diagnosis 
was of “conversion disorder”, previously known as hysteria, a condition associated to the 
institutionalization of many women throughout history. After being diagnosed with various 
other mental illnesses, the author decided to carry out a research and put together the history 
of Psychiatry and Neurology, focusing on the relationship between the mind and the body. 
The goal of this work is to understand how the author figures the struggle between body 
and mind, how the representations of both the hysterical and “normal” woman shaped the 
construction of the narrative and also the construction of the author’s identity itself.

Palavras-chave: autobiography; Siri Hustvedt; hysteria

Trabalho 3

Self-writing on the edge of reason in Kay Redfield Jamison’s An unquiet mind
Adelaine Laguardia Nogueira (UFSJ)

This work examines the paradoxes resulting from self-exposure by someone suffering from 
the so called bipolar disorder, which may imply the stigmatization of the enunciating “I” 
in an autobiographical narrative, as well as the attempts made by the author to overcome 
such impass. The text chosen for analysis is the best-seller entitled An unquiet mind (1996), 
written by American psychologist and author Kay Redfield Jamison, where those paradoxes 
are enacted and discussed. In it, the writer composes a poignant account of her condition as 
a suffering manic depressive, from the early heady experiences of childhood and adolescense 
until the control of the disease as an adult. By doing so, Jamison raises provocative questions 
as regards the concepts of normality/abnormality and denounces the gender inflections 
that mark common sense views about this mental condition. The analysis seeks to trace the 
narrative strategies explored by the author in order to legitimize her text and her status as both 
a psychologist and mental patient. 

Palavras-chave: autobiography; bipolar disorder; Kay Redfield Jamison

ALINE DE MELLO SANFELICI - UFPA
MORE THAN ADAPTATION: DIFFERENT APPROACHES TO SHAKESPEARE ON 
THE SCREEN

This session brings four analyses of how Shakespearean texts were adapted to the cinema under 
different approaches and time contexts: an epic version of Henry the Fifth directed by Laurence 
Olivier in the 1940s; a comparison between two productions of Macbeth (Roman Polanski’s 1971 
film and Trevor Nunn’s 1978 filmed theater); Baz Luhrman’s 1996 time-clashing Romeo + Juliet, 
where a visual setting meets Shakespeare’s sixteenth century language; and Gnomeo and Juliet, an 
unexpected animated movie directed by Kelly Asbury in 2010. Each of the presentations focuses 
on a specific issue concerning this transposition from page to screen. Rather than engaging in 
the debate over the fidelity to the source text, the presentations demonstrate how the adaptation 
of literary text to the screen offers original works in their own right, by following the specificities 
of cinematographic narrative, instead of trying to “copy” the elements of literature. Hence, we 
emphasize that, considering the midiatic specificities and differences between literature and 
cinema, these two art forms, when combined, contribute to expanding the range of meanings, 
interpretations and narrative possibilities of any given story.

Trabalho 1 
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‘We few, we happy few, we band of brothers’: England’s national identity in 
Laurence Olivier’s cinematographic adaptation of Shakespeare’s The Life of Henry 
the Fifth
Fernando Antonio Bassetti Cestaro (UFSC)

This study aims to develop a dialogue between William Shakespeare’s 1599 play The Life of 
Henry the Fifth and its 1944 cinematographic adaptation by Laurence Olivier. Both works of 
art are invitational to discuss British people’s condition in a world at war (1599 – Nine Years’ 
War; 1944 – World War II), especially regarding their national identity. Allying a perception 
of patriotic ideals in Shakespeare’s words and Olivier’s images, I shall study the importance 
of a nation defending its identity, sustained in cultural and artistic representations. I shall 
study national symbols–flags, coat of arms, hymns, founding myths–present in Shakespeare’s 
play and Olivier’s film to elicit how the people’s spirit is highly influenced by stories of 
victorious feats. Hence, in the developing of this article, I seek to highlight how the elements 
present in Shakespeare and Olivier’s works not only illustrate the life of King Henry V, but 
also demonstrate that the English monarch made possible, by having determination, courage 
and austere spirit, the increase of British people’s morale and the strengthen of their national 
identity.

Palavras-chave: Henry the Fifth; England’s national identity; cinematographic adaptation

Trabalho 2

No man’s wishes are stronger than witches: Roman Polanski’s and Trevor Nunn’s 
Macbeth
Andrea Cristina Natal Simoes Dinon (UFSC)

Macbeth (1606), William Shakespeare’s shortest play, is considered his most devastating and 
intense tragedy. In 1971, Roman Polanski directed a filmic production of the play. In 1978, 
Trevor Nunn produced the play for the theater, later conceiving it as filmed theater. In general 
words, Polanski’s Macbeth is more realistic, while Nunn’s Macbeth is more minimalistic and 
stylized. The specific object of this study is the portrayal of the play’s three witches in both 
productions having in mind that “no performance of any Shakespeare play can be definitive, 
owing to the rich complexity and ambiguity the text contains” (JAY HALIO, 2000, p. 2). This 
analysis establishes comments especially on the construction of the playscripts, settings, 
costumes, and characterization of the witches. For this purpose, it will be observed how the 
witches interact among themselves and with Macbeth in both productions in the parts that 
correspond to the playtext in Act I (scene i and iii) and Act IV (scene i).

Palavras-chave: Macbeth; witches; portrayals

Trabalho 3 

Shakespeare in the big screen: an analysis of Baz Luhrman’s Romeo + Juliet 
Camila Paula Camilotti (UFSC)

In his article entitled “From Page to Stage: A Difficult Birth”, Patrice Pavis (1992, p.24) claims that 
“for a text to give birth to a performance is no easy matter.” To understand Pavis’ assumption, 
it is necessary to acknowledge that a production goes through a long and complex process of 
preparation before it reaches the spectators. The elements that compose the performance, such 
as, text, set design, characters, subtext, and language, are carefully devised by the director, 
according to his/ her conception. In Jay Halio’s words (1988, p.5), the director’s conception 
has to do with the fact that “the process always involves an increased awareness of what 
has taken place – and why – in the preparation of the production.” From these words we 
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may infer that the director’s conception is what leads him to prepare the spectacle the way 
he/she wants, without which there is no performance. Therefore, following Halio’s notion of 
adaptation from playtext into performance, I attempt to observe Baz Luhrmann’s cinematic 
version of Shakespeare’s Romeo and Juliet, entitled Romeo + Juliet. I am particularly interested 
in observing how Luhrmann produced the balcony scene, one of the most famous scenes of 
the playtext. The analysis shows that Luhrman’s radical cinematic production of William 
Shakespeare’s Romeo and Juliet impressed the contemporary audience and brought a rather 
original version of the play to the big screens.

Palavras-chave: adaptation; conception; Romeo and Juliet

Trabalho 4

Gnomeo & Juliet: Shakespeare turned into a children’s animated film
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)

This presentation proposes a dialogue between literature and cinema, by discussing how a 
recent film has appropriated in a creative and differentiated fashion the classic play Romeo 
and Juliet, by Shakespeare, transforming the initial tragedy into a family comedy. The film 
under analysis, Gnomeo and Juliet (United States, 2010, directed by Kelly Asbury) is an 
animated movie that recreates the basic story of an impossible love relationship between sons 
of enemy families in the context of garden gnomos, the reds and the blues. The movie, full of 
intertextualities with the source play (and even the personification of Shakespeare himself, 
as a statue), explores new meanings to the well-known story, by modifying, expanding and 
reimagining the plot. Based on Lawrence Boswell’s concept of appropriation, that takes into 
consideration the free recontextualization of a source text within the specificities of a new given 
midia in such a way that the source text becomes what the adaptares want it to become and 
mean, this presentation demonstrates how appropriations from page to stage positively add 
to the history of (re)readings and interpretations of a previous text, at the same time as they 
constitute autonomous works that are original and complete in themselves. Special attention is 
payed to specific comic elements developed in two tragic parts of the story, namely, the death 
of Tybalt (Juliet’s cousin) and the fate of the lovers. 

Palavras-chave: Gnomeo and Juliet; appropriation; animated film

ANDRÉ CABRAL DE ALMEIDA CARDOSO - UFF
HABITANDO MODERNIDADES (I): DÚVIDA, PARANOIA E CONTROLE SOCIAL

Nossa proposta é apresentar as pesquisas de alunos e professores de pós-graduação vinculados 
ao grupo de pesquisa “Habitando Modernidades: (crise da) memória, hierarquias opressivas e 
utopias possíveis”, do Setor de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Zigmunt Bauman descreve a vida na sociedade contemporânea como uma experiência 
muitas vezes assustadora, em que a fragmentação da unidade social nos leva a procurar soluções 
individuais para problemas cuja origem é de ordem global e que, portanto, escapam ao nosso 
controle imediato. Imaginar o todo globalizado em que está se transformando a nossa sociedade, 
principalmente através da influência de tecnologias de comunicação cada vez mais sofisticadas, 
torna-se uma tarefa impossível. Nesse contexto em que o estado-nação está cada vez mais 
irrelevante, o medo e a paranoia tornam-se instrumentos importantes de controle social, pois 
garantem a adesão a governos cujo poder, limitado a um nível local, está reduzido. A proposta de 
nossa mesa é examinar como se dá a relação entre indivíduo e sociedade nesse contexto, através 
da análise de duas obras literárias: a peça A Bright Room Called Day, de Tony Kushner, e o 
romance de ficção científica Stone, de Adam Roberts. Em ambos os textos, a paranoia surge como 
um elemento central de coesão e controle social, ao mesmo tempo em que a relação entre indivíduo 
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e sociedade é caracterizada como um elo perpassado por tensões e questionamentos que mantêm 
o indivíduo em constante dúvida a respeito de si mesmo e do corpo social em que está inserido. 
Nesse contexto, a tecnologia aparece de forma paradoxal: ela é ao mesmo tempo o elemento que 
promete o bem-estar social e aquilo que ajuda a gerar um estado de permanente paranoia que 
sufoca o indivíduo com uma sensação de ameaça cujos contornos muitas vezes são difíceis de 
definir com precisão.

Trabalho 1

A dualidade assassino/detetive: uma leitura policial de Stone, de Adam Roberts
Carla de Figueiredo Portilho (UFF)

O objetivo deste trabalho é propor uma leitura policial do romance Stone, de Adam 
Roberts. Trata-se da narrativa em primeira pessoa de Ae, o único criminoso em um mundo 
aparentemente perfeito, no qual o uso disseminado da nanotecnologia levou à satisfação de 
todas as necessidades humanas. Isolado em uma prisão de segurança máxima, nesse mundo em 
que o crime praticamente inexiste, Ae ouve uma voz em sua cabeça que lhe oferece liberdade 
e riqueza em troca de matar toda a população de um planeta. Ao aceitar a proposta, Ae passa 
a se questionar e investigar quem o teria contratado para a tarefa, e por qual motivo. Busca-se 
aqui investigar a dualidade assassino/detetive, a partir do conceito do detetive metafísico (por 
vezes também chamado anti-detetive), que se caracteriza pelo profundo questionamento sobre 
narrativa, interpretação, subjetividade, a natureza da realidade e os limites do conhecimento. 
Típico da ficção policial da modernidade tardia, o detetive metafísico não tem nenhuma das 
certezas do detetive positivista, pois já não compartilha da sua noção cartesiana de totalidade, 
caracterizando-se como um sucessor do detetive hardboiled do romance noir, surgido na 
primeira metade do século XX, que passou a oferecer ao leitor uma visão de mundo mais cética 
e cínica, tanto em relação ao crime quanto ao seu papel como detetive.

Palavras-chave: detetive metafísico; interpretação; dúvida

Trabalho 2

Os dilemas do indefinido: Stone, de Adam Roberts
André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)

No romance de ficção científica Stone, de Adam Roberts, somos apresentados a uma vasta 
sociedade utópica apoiada no uso da nanotecnologia. Nessa sociedade, máquinas microscópicas 
que trabalham dentro do organismo garantem a cada indivíduo uma vida prolongada 
indefinidamente, saúde perfeita, abundância e a liberdade de manipular o próprio corpo. Desse 
modo, cada membro da sociedade carrega em seu corpo a essência da utopia. No entanto, 
mesmo nessa sociedade em que todas as necessidades individuais são atendidas, há pelo 
menos um excluído: Ae, o protagonista do romance, um psicopata contratado por um agente 
desconhecido para assassinar toda a população de um planeta. Privado da nanotecnologia 
como punição por crimes anteriores e, portanto, essencialmente isolado do resto da sociedade, 
Ae deve tentar cumprir sua missão ao mesmo tempo em que tenta descobrir a identidade 
daqueles que o contrataram. No conflito entre esse indivíduo desviante e a utopia em que 
ele cresce, a narrativa de Stone examina os próprios limites dessa utopia, as tensões que ela 
oculta e até que ponto existe uma verdadeira liberdade individual dentro de uma sociedade 
que se julga perfeita, mas na qual a aparente ausência de limites para a satisfação pessoal pode 
ocultar o controle social sobre o indivíduo e o controle tecnológico sobre os corpos. A sensação 
de paranoia que envolve a narrativa levanta a possibilidade de que o desvio e a violência são 
o contraponto necessário para a manutenção da utopia, e que a verdadeira agência por trás 
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da sociedade retratada no romance não está mais nas mãos dos seres humanos, mas sim na 
tecnologia que deveria servi-los.

Palavras-chave: utopia; controle social; indefinição

Trabalho 3

Fabricando consentimento: a política de paranoia em A Bright Room Called Day de 
Tony Kushner
Vanessa Cianconi Vianna Nogueira (UFF)

Tony Kushner, em uma entrevista a Charlie Rose, disse que as pessoas precisavam estar 
interessadas para se envolverem e que esta função concerne ao dramaturgo. Segundo 
Kushner, se existe esse interesse, existe o gosto pela complexidade e correspondência a ele. A 
Bright Room Called Day é considerada a peça mais Brechtiana que Kushner já escreveu. Ela 
é supostamente sobre a morbidez em relação à maldade política. É a manifestação do que 
ela pretende descrever – uma conexão entre o passado e o presente. O que irrita Zillah Katz, 
uma americana paranoica, é o quão alienado e ignorante é o povo dos EUA. O objetivo deste 
trabalho é elucidar a política da paranoia contida nas cartas de Zillah para o então presidente 
Ronald Reagan, usando a tese da Fabricação do Consentimento de Chomsky como pano de 
fundo, mostrando como a propaganda política transforma a possibilidade de um ataque 
terrorista em um perigo iminente presente nas mentes dos estadunidenses.

Palavras-chave: paranoia; política; Tony Hushner

BRUNILDA TEMPEL REICHMANN - UNIANDRADE
INTERMEDIALITIES: ARTISTIC AND MEDIAL INTERACTIONS

The papers included in these Coordinate Presentations analyze different artistic and medial 
interactions, in the light of the theoretical postulates of Irina Rajewsky, Claus Clüver, Patrice Pavis, 
among others. The papers range from an analysis of Brooklin Bridge, first as a technological and 
cultural artifact, depicted in photography and painting, and then as a literary-artistic chronotope, to 
the medial relations established among earlier apocalyptic works and the film Melancholia (2011), 
by Lars von Trier, with its technological innovations, special effects and sound track. The other two 
papers deal with a) the exploration of shifts of meaning involved in two medial transpositions of 
Oscar Wilde’s controversial play Salome (1891) and b) the transcreation of medial forms, such as 
music, song and dance, which constitute an integral part of Shakespeare’s A Midsummer Night’s 
Dream and its afterlives, into new combinations in the homonymous Brazilian stage production of 
the bard’s text, directed by Patricia Fagundes, in 2006.

Trabalho 1

Intermedial relations between image and text: Brooklin Bridge as an artistic-literary 
chronotype in photography, painting, poetry, and fiction
Sigrid Paula Maria Lange Scherrer Renaux (UNIANDRADE)

The Brooklin Bridge, connecting the boroughs of Manhattan and Brooklyn and one of the oldest 
suspension bridges in the United States, has become an icon of New York City since its opening 
in 1883. Over the years, it has been portrayed in photographs, advertisements, postcards, book 
jackets, magazine covers, as well as in literature, films, art and music. Drawing on photographs 
and paintings of the bridge, on Hart Crane´s introductory poem “To Brooklin Bridge” in The 
Bridge (1923) and on an episode in Paul Auster´s novel Oracle Night (2003), this article discusses 
the symbolic function of the bridge first as a technological and cultural artifact, depicted in the 
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visual arts of photography and painting, and then as a literary-artistic chronotope, by way of 
the visual and textual dialogues that can be established between photography, painting, poetry 
and fiction. The intermedial, intertextual and ekphrastic relations among these different art 
forms will be discussed mainly by way of Mikhail Bakhtin´s considerations on space and time 
in art and literature, and of Claus Clüver´s perspectives on interart poetics.

Palavras-chave: Brooklin Bridge; intermedial relations; American literature

Trabalho 2

Neither fire nor ice: Melancholia, by Lars von Trier, and its intermedial dialogue 
with other apocalyptic productions
Brunilda Tempel Reichmann (UNIANDRADE)

The title of the apocalyptic film Melancholia, by the Danish filmmaker Lars von Trier, is taken 
from an imaginary planet that covers one of the guardian stars – Antares (Alpha Scorpii). It 
seems to be heading for the earth and ends up by colliding with it, causing its total destruction. 
Many authors have worked with apocalyptic visions, one of them is Robert Frost in his poem 
“Fire and ice”. For the poetic voice, either element – fire or ice – would “suffice” for the 
destruction of the world. The film by von Trier, on the other hand, presents this highly personal 
suggestion of the end of the world – a celestial collision – rendered in impressive digital effects 
enhanced by musical compositions by Richard Wagner. The word “melancholia” also refers to 
the emotional disorder of the film’s central character that seems to anticipate the catastrophe. 
According to Freud, melancholia is “a profoundly painful dejection, cessation of interest in 
the outside world, loss of the capacity to love, inhibition of all activity, and a lowering of the 
self-regarding feelings to a degree that finds utterance in self-reproaches and self-reviling, and 
culminates in a delusional expectation of punishment.” The resulting intertextual/intermidial 
dialogue (among them the “reversal form of remediation”) with other productions and, in the 
film itself, with its special effects, sound track and the mental state of the protagonist will be 
analyzed in the light of the writings of Tiphaine Samouyault, Walter Moser, Irina Rajewsky, 
Claus Clüver, among others.

Palavras-chave: intertextuality; intermidiality; intramidiality

Trabalho 3

“I have kissed thy mouth, Jokanaan!”: medial transpositions of Oscar Wilde’s Salome
Paulo Roberto Pellissari (TUIUTI/FACEL)

In her study “Intermediality, Intertextuality and Remediation: A Literary Perspective on 
Intermediality” (2005), Irina Rajwesky reflects on a wide range of intermedial phenomena, 
among them “medial transposition”, a subcategory which has to do with the transfer of a 
specific, individual media product or configuration into another medium. Considering that 
adaptation is conceived as re-creation and as a particular mode of comparative discourse, 
a literary or dramatic text is textually, aesthetically and ideologically transformed when 
appropriated and adapted to stage or screen, opening up new layers of significance. 
Starting from these premises, this paper intends to explore the shifts of meaning involved 
in two medial transpositions of Oscar Wilde’s controversial play Salome (1891): one is the 
homonymous silent movie directed by Charles Bryant (1923), starring Alla Nazimova, and 
the other one is an opera by Richard Strauss (1905), directed by Götz Friedrich (1988). For the 
analysis of the intermedial dialogues, from text to screen and opera, the theoretical premises 
of contemporary critics will be taken into account, mainly Irina Rajewsky, Claus Clüver, 
Robert Stam, and Linda Hutcheon.
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Palavras-chave: Oscar Wilde; intermediality; adaptation

Trabalho 4

Music, song and dance: media combination in Shakespeare’s A Midsummer Night’s 
Dream and in a contemporary Brazilian stage production
Anna Stegh Camati (UNIANDRADE)

Stage productions of classic dramaturgy privilege the dialogical relations between the 
historical moment of textual creation and contemporary mounting procedures. A number of 
critics argue that the convergence of high and low culture has resulted in paradigm shifts 
as concerns performance aesthetics in the twentieth and early twenty-first centuries. These 
premises have altered the politics of Shakespearean productions which now tend to follow 
the model provided by the bard who also used to mix and combine multiple genres, art forms 
and media. In A Midsummer Night’s Dream and its afterlives on stage and screen, medial forms, 
such as music, song and dance, punctuating several scenes and characterizing the fairy-
world, constitute integral parts of the mise-en-scène. Starting from the premise that medial 
transpositions are governed by acts of mediation, interpretation and (re)presentation, this essay 
explores the negotiations and shifts of meaning involved in the process of transmutation and 
new combination of the medial forms mentioned above in the homonymous Brazilian stage 
production of Shakespeare’s text, directed by Patricia Fagundes, in 2006. The resulting sui 
generis medial mixture, which constitutes a central issue of directorial perspective on the 
performance, will be analyzed in the light of the theoretical postulates of Irina Rajewsky, Claus 
Clüver, Patrice Pavis, among others.

Palavras-chave: Shakespeare; medial transposition; media combination

CLÁUDIO ROBERTO VIEIRA BRAGA - UNB
INTERCULTURAL MULTIETHNIC LITERARY PRODUCTION IN THE USA

This session focuses on the intercultural literary production of contemporary multiethnic 
groups writing in English in the United States of America. Examining challenging texts by 
Arab-American, Asian-American and Native-American writers, the papers presented draw 
on issues such as the diversity and complexity of multifaceted identities; diasporas as typical 
representations of the transnational intercultural contemporary world; the nation-state as a 
social construct permanently reimagined; the relations between literature and history brought 
about by postmodernism and postcolonialism; the significance and the workings of memory. The 
participants of this session approach these matters, often intertwined, by “criticizing from the 
inside”, a perspective that is prompted by the literary works themselves, since they constitute 
sites for promoting agency, destabilization of principles, performative interventions and radical 
deconstruction of conventional views of peoples and their cultures.

Trabalho 1

(Re)imagining the imagined: the nation-state undermined in Karen Tei Yamashita’s 
diasporic literature
Cláudio Roberto Vieira Braga (UNB)

Almost 30 years ago, Benedict Anderson’s Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism (1983) prompted the debate on the sense of nationality – the cultural and 
political feeling of belonging to a nation.  Anderson’s work explores the strategies which help 
create nations, which the author calls imagined communities, such as territories and boundaries, 
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religions and languages. Since its publication, Imagined Communities has been significantly 
influential in literary criticism, unsettling traditional approaches whose foundations were 
steadily fixed in a national perception. Nevertheless, literature is often produced by writers 
from groups which do not seem to fit the cultural and political standards imposed by the 
Nation-State. Diasporas are possibly the best example of such groups. Diasporas are, according 
to Khachig Tölölyan (1991), the “Others” of the Nation-State and the typical representations 
of the transnational moment we live in. The present work discusses how diasporas imagine 
nations, i.e., how they (re)imagine homelands and host countries which have been previously 
imagined. This is a multifaceted process which I demonstrate in Karen Tei Yamashita’s fiction, 
since it portrays diasporas incrusted in Brazil and Japan, (re)imagined from the perspective 
of this Asian-American author. The argument is grounded in the examination of diasporic 
communities represented in the books Brazil-Maru (1992) and Circle K Cycles (2001), as well as 
the tension resulting from negotiations between a diasporic group, its homeland and its host 
country. My analysis of such frenzied connections leads to the notion of a diasporic in-between, 
a highly symbolic dimension which goes beyond geographic spaces, providing circumstances 
which destabilize principles of unity and purity dictated by the Nation-State.

Palavras-chave: Asian-American literature; nation-state; diaspora

Trabalho 2

Satiric tricksterism: Vizenor and contemporary Native American identity
Eloína Prati dos Santos (UFRGS)

Robert Lee says he believes “we´re all invented as Indians” and these inventions were 
established after the first encounters with Europeans and perpetuated by texts written by 
explorers, conquerors, adventurers, Christian priests and ministers who imprisoned the 
Natives in a dichotomic relation with themselves. Textual vestiges (Hutcheon´s term) have 
been explored to both reinforce and discredit these inventions along the centuries and with 
the advances on the comprehension of the relations between literature and history brought 
about by postmodernism and postcolonialism, the Native voices have been able to penetrate 
this dialogue from their own point of view and offer a deconstruction of traditional images 
of the Native peoples in all their diversity and complexity. This paper centers on the role of 
Gerald Vizenor in this discussion and how his coining of many new terms to describe the 
contemporary Indian is at the same time unquestionably radical, unique and affirmative.

Palavras-chave: native identity; satire; Vizenor

Trabalho 3

The Arab diaspora in the United States: memory, history and literature
Gláucia Renate Gonçalves (UFMG)

Poet, fiction writer, and historian of Arab immigration to the United States, Gregory Orfalea is 
the author of the seminal works Grape Leaves (1988) and The Arab Americans: A History (2006), 
among others. Orfalea’s historiographic production reveals his personal interest in the topic 
of immigration, as his creative works are permeated with autobiographical elements. For 
the legendary Sheherazade, telling stories nurtured her existence insofar as it allowed her to 
continue to live for each new tale; for Orfalea, too, writing literature and history represents 
nourishment and survival. The present work aims at investigating Orfalea’s contribution to 
the Arab-American diaspora based on contemporary discussions of the significance and the 
workings of memory. If what we know as memory today is, according to Pierre Nora, a repository 
of that which we do not wish to forget, for Arab immigrants and their descendants in the 
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United States the difficulty to remember is undoubtedly aggravated by a hostile environment, 
especially after 9-11. My basic contention is that, on the one hand, through history Orfalea 
pedagogically intends to record the past of this ethnic group, while it is through writing that 
he performatively intervenes and promotes agency for this diasporic group.

Palavras-chave: Arab-American literature; memory; Gregory Orfalea

LEILA ASSUMPÇÃO HARRIS - UERJ
WITHIN LITERARY WORLDS, BEYOND DISCIPLINAY BOUNDARIES

By making use of theoretical and methodological frames, this panel proposes to rely on 
interdisciplinarity as a tool for reading literary (con)texts. Based on the premise that literature is 
one among different types of narrative discourse, each participant will focus on specific literary 
works, bringing to the fore pertinent exchanges between fields of knowledge and providing 
analyses that are supported and enriched by such exchanges. The selected texts will be approached 
primarily through the theoretical lenses of Cultural, Gender, and Science Studies, Historical 
Discourse and Intercultural Translation.

Trabalho 1

Recuperative historical memory and African diasporic poetic texts: conjuring, re-
historicizing a historical past, birthing an epistemological/ontological future
Antonio Dwayne Tillis (Dartmouth College)

This work purposes to analyze works by three Latin American female writers of African ancestry 
focusing principally on the evocation of an historical memory. The selected writers are Nancy 
Morejón (Cuba), Conceição Evaristo (Brazil), and Edelma Zapata Pérez (Colombia). Through 
their poetic works, these three female writers epistemologically engage historical memory in 
order to ontologically locate spatial and temporal positionality of self, representative of a Black 
collective within the national narratives of Cuba, Brazil and Colombia. This brief analysis 
will discuss the above-mentioned focus through the theoretical lens of historical discourse, 
memory and philosophical understandings of epistemology and ontology.

Palavras-chave: Latin American female writers; African ancestry; historical memory

Trabalho 2

‘Panic and history are mine’: life writing, fiction, and historical discourse in 
contemporary works produced by Caribbean woman writers
Leila Assumpção Harris (UERJ)

“Panic and history are mine” is the last sentence in The True History of Paradise, by Jamaican-
born Margaret Cezair-Thompson. The novel chronicles the long history of violence againt the 
body of women that is paralleled by the violence against the body of the nation. This paper 
aims at discussing Cezair-Thompson’s work together with others produced by contemporary 
Caribbean woman writers in which the boundaries dividing life writing, fiction, and historical 
discourse are blurred. The relationship between literature and history featured here highlights 
the complex multiplicity encompassed in a performative rather than a pedagogical approach 
to history.

Palavras-chave: Caribbean woman writers; historical discourse; blurring of genres

Trabalho 3
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The questioning of gender roles in “Options”, by John Varley (1979) and “Balinese 
Dancer”, by Gwyneth Jones (1997)
Lucia de La Rocque Rodriguez (FIOCRUZ/UERJ)

Science fiction (SF) stories focusing on gender and science are usually associated to women 
authors. Whereas some male SF authors, like Samuel Delaney, are associated to feminism, there 
are others, like John Varley, who although not included into this category, focus on women 
characters and on subjects such as sex change. This paper will tackle both Varley´s “Options”, a 
product of the questioning 70´s, and Gwyneth Jones´s “Balinese Dancer”, which, printed almost 
two decades later, deals with the gender roles issues in a subtler but far from milder approach. 
The theoretical background will be, basically, that of the Science and Gender studies.

Palavras-chave: science fiction; gender roles; male and female writers

Trabalho 4

Literary archeology as fundamental methodology for the study of African-American 
and Afro-Brazilian literatures
Maria Aparecida Ferreira de Andrade Salgueiro (UERJ)

Departing from evidence of the importance of literary archeology studies in the United States 
in the last quarter of the XX century for the wide recognition of African-American Literature, 
this work purposes to show growing research results in Brazil at present with Afro-Brazilian 
Literature. Concentrating on four different writers from the United States and Brazil (Harriet 
E. Adams Wilson, Harriet Jacobs, Maria Firmina dos Reis and Francisca Souza da Silva), 
the work will be developed through the theoretical lenses of Cultural and Gender Studies, 
Historical Discourse and Intercultural Translation.

Palavras-chave: literary archeology; African ancestry; intercultural translation

LUIZ GUARACY GASPARELLI JUNIOR - UFF
HABITANDO MODERNIDADES (II): ANIMAIS, MONSTROS E CIBORGUES

Nossa proposta é apresentar as pesquisas dos alunos de pós-graduação vinculados ao grupo 
de pesquisa “Habitando Modernidades: (crise da) memória, hierarquias opressivas e utopias 
possíveis”, do Setor de Literaturas de Língua Inglesa da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Parte-se das grandes transformações políticas, econômicas e sociais operadas no mundo 
na virada do século XIX para o século XX para discutir a relação simbiótica entre o espaço 
urbano e o personagem dual médico/monstro em O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. 
Hyde, de Robert Louis Stevenson (1886); a seguir, busca-se analisar as consequências 
do emprego de atributos animais como indícios de vilania no romance Drácula, de 
Bram Stoker (1897), uma obra na qual os conceitos de animalidade e monstruosidade se 
confundem; logo, toma-se o romance O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (1890), 
para buscar compreender o personagem-título como o duplo oposto dos freaks de sua época, 
por trazer o horror e o fantasioso, mas no reverso da medalha dos monstros góticos. Por 
fim, já na literatura do final do século XX, busca-se em contos do autor contemporâneo 
William Gibson elementos que ilustrem o conceito de ciborgue desenvolvido por Donna 
Haraway, em seu “Manifesto ciborgue”, mostrando como os rompimentos de conceitos 
binários – natural/artificial, homem/animal, homem/máquina – são essenciais para 
pensar o mundo a partir de um novo paradigma para um futuro possivelmente sem 
fim. Como fio condutor de todos esses trabalhos, temos a mistura de categorias outrora 
consideradas estanques, criando uma imagem do sujeito moderno que se caracteriza 
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pela hibridização e pela quebra de limites, em que a aberração surge como figura de uma 
perpétua mutabilidade, alimentada, entre outros fatores, pelo poder transformador das 
tecnologias da modernidade.

Trabalho 1

A relação dual entre a cidade e o médico/monstro em O estranho caso do Dr. Jekyll 
e do Sr. Hyde
Ana Raquel da Silva (UFF)

A transição dos séc. XIX e XX foi um período de profundas mudanças sócio-políticas e 
econômicas que alcançariam todo o mundo ocidental. O advento da revolução industrial 
inglesa, o investimento técnico-científico e a nova ordem capitalista vigente contribuíram para 
que houvesse um acelerado processo de desenvolvimento, acumulação e urbanização capaz 
de gerar profundas transformações na sociedade. O espaço urbano, nesse contexto, passaria 
a ocupar um papel central na formação e reprodução do imaginário social, expressando as 
contradições representadas pela dualidade: ordem x caos. Nesse contexto, a narrativa de 
fantasia O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr Hyde (1886) também expressa na relação dual entre a 
cidade e o personagem médico/monstro, elementos inerentes à modernidade. A proposta dessa 
reflexão é abordar como Stevenson revela ao longo de sua narrativa uma simbiótica relação 
entre a dualidade Dr Jekyll/Mr Hyde e espaço urbano à luz da discussão de Edward James a 
respeito de utopia/distopia, juntamente com as considerações abordadas por Freud a respeito 
do duplo em “O Estranho”.

Palavras-chave: urbanidade; dualidade; utopia/distopia

Trabalho 2

O retrato que se torna espelho: Oscar Wilde, Dorian Gray e o freak vitoriano
Luiz Guaracy Gasparelli Junior (UFF)

O escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900) sempre fez da sua escrita uma primorosa 
fotografia da sociedade vitoriana, seja de seus preceitos estéticos, seja de seus valores sócio-
econômicos. Por isso, o escritor ousava romper parâmetros, e ironicamente, servia-se da 
ficção para desconstruir a realidade. Fazendo de seu corpo um objeto de arte, tão valoroso 
quanto sua literatura, Wilde autoficcionalizava-se, personificava o freak que assombrava a 
burguesia, era um performer avant la lettre. Partindo de suas memórias biografemáticas, e 
de seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, nosso trabalho tem como objetivo lucubrar 
o artista que transforma seu corpo em arte e a arte literária por ele produzida, em retratos e 
memórias de si, através da ruptura dos parâmetros burgueses, reconfigurando uma nova ideia 
de homem e de arte. Compreenderemos Wilde como artífice, não somente da/para literatura, 
mas produtor de uma vida artificializada pela soberania artística, que tem a função de romper 
modelos e instaurar a soberania da estética em detrimento da ética, na arte. Analisaremos 
como Dorian Gray, reflexo da monstruosidade, que assombra pela beleza, torna-se o duplo 
oposto dos freaks de sua época, por trazer o horror e o fantasioso, mas no reverso da medalha 
dos monstros góticos. Por isso, é tido como perverso, imoral e sem valor. Oscar Wilde também 
performatizou essa natureza pelas ruas inglesas, levando aos olhares estupefatos um universo 
decadentista – e decadente, em que a arte vale mais do que a vida. Propomos, assim, uma 
análise dos modos de ser, escrever e viver de Oscar Wilde e de seu personagem, reafirmando o 
universo freak, autoficcional e performático que o autor criara, considerando o fato de que ele 
entendia que sua função na sociedade inglesa era a de estabelecer novos limites para os modos 
de pensar e agir da burguesia, incorporando o marginal no espaço do prosaico. 
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Palavras-chave: O retrato de Dorian Gray; Oscar Wilde, freak

Trabalho 3

Memória, corpo híbrido e cyberspace: as fragmentações do pós-humano
Eduardo Andrade Barbosa de Castro (UFF)

A partir do “Manifesto ciborgue” da Donna Haraway, concernente ao caráter fragmentado 
e híbrido do ser humano na contemporaneidade, buscarei em contos de William Gibson 
elementos que ilustram o conceito de ciborgue desenvolvido por Haraway. Ela procura mostrar 
como os rompimentos de conceitos binários – como natural / artificial, homem / animal, 
homem / máquina – são essenciais para pensar o mundo a partir de um novo paradigma 
para um futuro possivelmente sem fim. “Somos ciborgues”, brada Haraway, e ela tem razão, 
pois assim como nossa memória é (a cada dia mais) fragmentada, nosso corpo também sofre 
mudanças drásticas desde pelo menos a Revolução Industrial, quando o caráter mecanizado 
do ser humano foi salientado nas linhas de produção. A relação entre homem e animal, 
argumenta a bióloga, também foi colocada em xeque pela Ciência, que – é importante dizer 
– não está isenta de parcialidade, principalmente quando se torna evidente sua inserção num 
contexto sócio-cultural branco e patriarcal. Nos anos 1980, com a expansão e popularização da 
informática, novos horizontes nos foram expostos, e o limite entre o real e o virtual assume 
os contornos de uma linha tênue. Não por acaso, nessa década ocorre a publicação tanto do 
manifesto de Haraway como também do romance Neuromancer, de Gibson, que introduz o 
termo cyberspace no imaginário literário. A figura do ciborgue encontra-se no limiar entre a 
ficção científica e a realidade, quando a intervenção cirúrgica de modificação corporal torna-
se lugar-comum na medicina. A proposta de Haraway, no entanto, é tirar esse ser híbrido 
do lugar da tecnologia e assimilá-lo como um discurso contra os dualismos perversos que 
mantêm as desigualdades do status quo. Este artigo é parte da pesquisa sobre o pós-humano 
que atingirá seu ápice na dissertação de mestrado, a partir de análise de obras de ficção curta 
que lidam com o tema. Como resultado parcial do estudo, é apresentado, então, o diálogo 
entre o “Manifesto ciborgue” de Haraway e alguns contos de Gibson.

Palavras-chave: memória; pós-humano; Manifesto ciborgue

Trabalho 4

De “portadores da peste” a pets: a domesticação de Drácula e Vlad Tepes
Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF)

Este artigo pretende analisar as consequências do emprego de atributos animais como 
indícios de vilania no romance Drácula, de Bram Stoker, bem como o impacto causado 
pela associação do Drácula fictício com o histórico. Em uma obra na qual os conceitos de 
animalidade e monstruosidade se confundem, os traços e metamorfoses de Drácula desafiam 
o apuro de sua composição como nobre europeu do século XIX, sugerindo inferioridade e 
predisposição ao crime. Usando as notas de composição do autor, a crítica especializada no 
tema e o depoimento de romenos, pretendo investigar se o desconforto dos conhecedores da 
obra se dá pela transformação de Vlad Tepes em vilão ou em híbrido animal. A identidade 
animalesca também seria responsável pela consequente domesticação de Drácula e de Vlad 
Tepes, provando que ficção quanto realidade tendem a neutralizar as características de figuras 
célebres por sua monstruosidade.
A relevância cultural dos animais na Inglaterra Vitoriana e na Romênia também 
será contemplada como ferramenta de contextualização da análise. Para localizar 
o incômodo e a atração despertada pela literatura de vampiros, a animalidade dos 
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mesmos (ou a sua ausência) surge como ponto nevrálgico da questão: não é possível 
examinar a longevidade dos monstros sem buscar compreender as transformações 
de nossa percepção dos animais. De “portadores da peste” a pets, de man hunters a 
melhores amigos do homem, os animais deixaram sua marca longeva nos corpos que 
habitaram, no folclore ou na ficção. É o estudo desse corpo metamorfo, sua inserção 
na literatura de horror e sua sombra sobre a figura histórica que se confunde com o 
Drácula literário que motiva o presente artigo.  
Palavras-chave: animalidade; vampiros; domesticação

NEIDE GARCIA PINHEIRO - UNICENTRO
MULTIPLE LOOKS: THE REPRESENTATION OF IDENTITY AND CULTURE IN 
CANADIAN FILM AND LITERATURE

Within the context of current discussions about identity and culture, this panel looks at how these 
complex concepts are represented in Canadian literature and cinema. Considering this central 
theme, the panel not only aims to offer a view of films and literary production by Canadians 
and about Canada, but also to present a discussion of Canadian looks at other landscapes  and 
cultures. 

Trabalho 1

Latin American landscapes in Canadian documentaries
Anelise Reich Corseuil (UFSC)

This paper analyzes recent Canadian films about Latin America and their forms of presenting 
Latin American landscapes in their narratives. The process of subjectivization can be seen 
in these films in their forms of presenting the point of view shot. They can also be inserted 
within a long tradition of Canadian documentary film making, which is revealing of certain 
aesthetic choices in terms of photography.  In these films, such as The World is Watching 
and A Place Called Chiapas, Latin-American cultural elements are represented through self 
conscious narratives.

Palavras-chave: documentary; Canada; Latin America

Trabalho 2

Elizabeth Bishop and P.K. Page: Canada-Brazil connections
Maria Lúcia Milléo Martins (UFSC)

Bishop spent part of her childhood in Nova Scotia and almost two decades in Brazil, leaving 
significant records of these experiences in her work. Page too lived in Brazil in the fifties, 
and this resulted in various depictions of the Brazilian culture in her writings, some in 
dialogue with the Canadian culture. As for the Canada-Brazil connection in Bishop, there are 
prose pieces and poems recreating the landscape of her childhood in Nova Scotia. Not only 
the detachment from her origins while living in Brazil was essential to recreate them, but 
certainly correspondences between a provincial side of Brazil and Great Village. Regarding 
Page, intersections between north and south predominantly reveal the detached gaze of the 
visitor, articulating differences. In a more recent publication, north and south converge in 
questions about politics of class and race. As Smaro Kamboureli notes, cultural representation 
is “contingent on the author’s singularity of imagination.” Also, besides contingencies of 
imagination and experience, there are those of time, space, and displacement, always giving 
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cultural representations a provisional character. Attentive to these implications, this study 
discusses portraits of Brazilian and Canadian cultures in the two poets’ unique looks. 

Palavras-chave: Canada; poetry; literature

Trabalho 3

The Journals of Knud Rasmussen (2007): looking at Inuit history through photography
Neide Garcia Pinheiro (UNICENTRO)

The Journals of Knud Rasmussen (2007) is the second fictional film by Igloolik Isuma Corporation, a 
film collective located in the Canadian Arctic. This study discusses one of the important themes 
of the Inuit film, the subject matter of photography.  The opening credits sequence focuses on the 
whole production of the photographic act, showing Inuit characters as they pose for a fictional 
photographer, who is based on the historical figure of Captain George Comer, an American sailor 
that set various expeditions to the Arctic in the early twentieth century and took more than four 
hundred photographs of Inuit people. The closing credits sequence presents some ethnographic 
photographs taken during Danish explorer Knud Rasmussen’s expeditions to the Arctic in the 
early 1920s.  Thus, through the presentation of the theme of photography, which literally frames 
the narrative, as it begins and ends with photographs, the film suggests that there are multiple 
looks at the colonial history of the Arctic. However, more important is to consider how, through 
the discussion of the photographic act, Inuit filmmakers state that they do hold control over the 
creative process of filmmaking. Thus, photography operates symbolically in the narrative and 
allows us to make the sense out of the film as an important statement about the creative power 
of Inuit filmmaking to (re)tell Inuit history on the screen.   

Palavras-chave: Canada; cinema; representation

SOLANGE RIBEIRO DE OLIVEIRA - UFMG/UFOP
INTERMEDIALITY AND THE READING OF LITERATURES IN ENGLISH

This series of coordinated papers proposed for presentation at the III International ABRAPUI 
Congress is an outcome Studies in Intermediality, a CNPq research group coordinated by Dr 
Thaís Flores Nogueira Diniz at the Federal University of Minas Gerais, with the participation 
of scholars from other Brazilian and foreign universities. The research line pursued by the group 
contemplates the analysis of critical and theoretical aspects of interactions and combinations of 
texts composed in different media. Besides traditional interart studies, involving the relations 
between Literature, Music, Painting and the Visual Arts, the research privileges the crossing 
of more recent media, including those launched in the 1960´s, when the concept of “art” was 
radically challenged. The papers presented on this session focus on the relation between Literature 
and Painting, Literature and Photography, Literature and Drawing and Literature and Film.

Trabalho 1

Writing and photography in the novels of Amitav Ghosh
Eliana Lourenço de Lima Reis (UFMG)

In an interview, Amitav Ghosh attributed his use of photography in his novels to the influence 
of his late friend Raghubir Singh (1942-1999), acclaimed as a master of color photography 
in India. One can notice the presence of photography in Ghosh’s writings not only in his 
organization of space and his juxtapositions of “narrative shots,” but also as a source of the 
narrative itself, as some of his texts may be read as ekphrases of certain pictures, that is, as 
verbal representations of visual texts. This paper aims to discuss first, the uses of photography 
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in Ghosh’s The Shadow Lines and, second, to compare Ghosh’s narrative techniques and R. 
Singh’s photographic style.

Palavras-chave: intermediality; photography as a source of narrative; Amitav Ghosh

Trabalho 2

Ecphrasis in Elizabeth Bishop´s poetry
Solange Ribeiro de Oliveira (UFMG/UFOP)

The paper aims at an analysis of Elizabeth Bishop´s poems “Arrival at Santos“ and  “Brazil, 
January 1, 1502” in the light of their relation, respectively, to photos of the port of Santos in 
the 1950´s and to Gobelin tapestries inspired in pictures by the Dutch painter Frans Post, who 
came to Brazil in 1636 and became the first European artist to paint landscapes of America. The 
contrast between Bishop´s two ecphrastic poems is here taken as a clue to the poet´s changing 
attitudes towards Brazilian culture.

Palavras-chave: intermediality; ecphrastic poetry; Elizabeth Bishop

Trabalho 3

The persistence of symbols
Glória Maria Guiné de Mello (UFOP)

Supported by Claus Clüver’s and Irina Rajewsky’s theories on intermediality and by Lars 
Elleström’s study of the modalities of media, the paper briefly analyses a digitally finished 
pencil drawing by Adrian McO-Campbell, a graphic artist, designer and illustrator from the 
United Kingdom. It specifically focuses on the intermedial relations between the drawing and 
William Shakespeare’s Hamlet. The title – The persistence of symbols – proves an intertextual 
reference to Salvador Dali’s painting The Persistence of Memory. In fact, the contemporary 
drawing finds in Shakespeare’s play the justification for the symbols associated with its 
protagonist: the skull, the sword, the snake, the glass of poison, fire and water. Being digitally 
finished, McO-Campbell´s work can be considered as a remediation of traditional drawing. The 
analysis will also focus on the symbols generated by the play and preserved in the drawing, 
i.e. their persistence. Four handwritten passages from Shakespeare’s text are visible in the 
background. They are not complete quotations but it is possible to identify the scenes they 
belong to. The quotations will be contextualized and commented on in relation to the drawing 
and their location in it.

Palavras-chave: intermediality; Shakespeare; Salvador Dali; Adrian McO´Campbel

Trabalho 4

Brave new media: they that sow the secession shall reap the tempest
Flávia Rodrigues Monteiro (FALE-UFMG)

Since their production Shakespeare’s works have been rewritten and reshaped into the most 
varied forms and through different semiotic means. Due to its compelling features and 
instigating themes, especially regarding the power relations under the colonialist regime, The 
Tempest is among the Shakespearean plays most frequently explored and reshaped. In the 
1998 movie The Tempest, director Jack Bender adapts the play to the context of the American 
Civil War. In order to analyze the film, this paper focuses on issues related to the construction 
of plot and characters, as well as on the motion-picture devices used to approach the themes 
from the play and to adapt it to the War of Secession context. In short, the paper analyzes the 
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way this brave (relatively) new media – film – manages to represent the relations between 
literature and history.

Palavras-chave: intermediality; literature and film; literature and history

THAIS FLORES NOGUEIRA DINIZ - UFMG
INTERMEDIALITY: LITERATURE, ARTS AND MEDIA

This series of coordinated papers proposed for presentation at the III International ABRAPUI 
Congress is an outcome of Studies in Intermediality, a CNPq research group coordinated by Dr 
Thaís Flores Nogueira Diniz at the Federal University of Minas Gerais, with the participation 
of scholars from other Brazilian and foreign universities. The research line pursued by the group 
contemplates the analysis of critical and theoretical aspects of interactions and combinations of 
texts composed in different media. Besides traditional interart studies, involving the relations 
between Literature, Music, Painting and the Visual Arts, the research privileges the crossing 
of more recent media, including those launched in the 1960´s, when the concept of “art” was 
radically challenged. The papers presented on this session focus on the relation between Literature 
and Painting, Literature and Comics, Literature and Film.

Trabalho 1

Intermediatic Shakespeare
Thais Flores Nogueira Diniz (UFMG)

Adaptations of Shakespeare´s texts can be counted by the thousands. They involve not only 
filmic and theatrical recreations, but also the media and the visual arts, often resulting in 
objects whose artistic status is questioned by conservative criticism. In this connection, the 
concept of intermediality proves particularly useful as an analytical tool: besides relations 
and topics traditionally investigated by interart studies, it also contemplates intermedial and 
intertextual aspects of contemporary creations hardly comparable to traditional art. The 
concept of intermediality is thus resorted to for the analysis of certain cultural objects inspired 
in Hamlet but of debatable artistic quality.

Palavras-chave: intermediality; Shakespeare; contemporary art

Trabalho 2

Vermeer in the age of the digital reproduction and virtual communication
Miriam de Paiva Vieira (UFMG)

In the media-saturated environment we now live in, not only do books inspire movie 
adaptations, but movies inspire literary works; adaptations of screenplays are published; films 
are adapted into musicals, television shows and even videogames. Thus, also traditional art 
often proves the source for all sorts of intersemiotic transpositions. In this context the paper 
aims at an analysis of seventeenth-century Dutch painter Johannes Vermeer’s influence on 
contemporary art and media production. The analysis specifically focuses on the collection 
of portraits from the book entitled Domestic Landscapes (2007) by the Dutch photographer Bert 
Teunissen. Supported by the concept of intermediality, the analysis amply corroborates the 
study of recycling within the general theory of repetition proposed by James Naremore.

Palavras-chave: intermediality; adaptation; photography; painting 

Trabalho 3
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Intermediality in Italian Disney comics
Chantal Herskovic (UNI-BH)

In order to analyze titles included in the Italian Disney comics series “Disney Literature 
Classics” the paper resorts to concepts of the theory of intermediality, such as mixed media 
and intermedia texts. The study particularly focuses on the analysis of the parodic relation 
between comics and literary texts illustrated, for instance, by the metamorphosis of Dickens´s 
famous character Ebenezer Scrooge into Uncle Scrooge or by Donald Duck´s reenactment of 
Dracula or Frodo Baggins. The paper likewise discusses the role of such parodies as a means of 
leading young readers to look further for the original texts. It is argued that comics can become 
attractive educational tools for the development of young people´s skill in critical reading 
when comparing medias and texts.

Palavras-chave: intermediality; literature and comics; critical reading 

Trabalho 4

The intermediatic adaptation of Lewis Carroll´s The Adventures of Alice in 
Wonderland for Apple’s tablet applications
Julio César Alessi de Carvalho Lafeta (UNIBH)

The paper analyses the intermedial relation between literature and multimedia texts, between 
printed and digital media, operating, for instance, in the adaptation of Lewis Carroll´s The 
Adventures of Alice in Wonderland for tablet technologies like Apple’s gadgets and applications. 
In the digital adaptation, things can make sounds, characters can bounce as the tablet is 
manipulated. A new text is thus created by the transformation of the printed version into 
multimedia, mixed media or intermedia texts. The interaction with the new text may be used 
to foster reading habits in young people. So also digital games based on literary texts often 
offer alternative options for plot and character, which leads the reader to make choices and 
thus participate in the development of the narrative.

Palavras-chave: intermediality; adaptation; literature and technology

VERA HELENA GOMES WIELEWICKI - UEM
LITERATURA E TECNOLOGIA: DEFINIÇÕES E ENSINO

Esta sessão de comunicação coordenada propõe a problematização de definições de literatura e de 
implicações para seu ensino, em especial da literatura estrangeira no Brasil, face às possibilidades 
tecnológicas contemporâneas.  Cielo G. Festino discute se a literatura tende a desaparecer frente 
às mudanças tecnológicas, a partir das reflexões de Scholes (2011), Vischer Brun (2011) e 
Chamberlin (2003). Por sua vez, Líliam Cristina Marins Prieto problematiza a tríade letramento 
multimodal/literatura/mídia no ensino de literatura em língua inglesa em um projeto específico 
para a terceira idade, tendo em vista teorias sobre multimodalidades, letramento crítico e 
inclusão social. Em seguida, Roberto Bezerra da Silva, partindo de exemplos reais/virtuais de 
leitura de poesia, propõe uma discussão sobre a interpretação de textos literários, indagando se 
é possível encontrar na noção de virtualidade valores que nos ajudem a construir uma prática 
pedagógica crítica no ensino de literaturas de língua inglesa em consonância com as formas de 
ser, pensar e conhecer da contemporaneidade. Finalmente, Vera Helena Gomes Wielewicki propõe 
um questionamento acerca de possibilidades de inclusão social quando diversas possibilidades 
multimodais de produção, recepção de circulação da literatura passam a ser contempladas na 
escola, abrindo perspectivas mais abrangentes de produções de significados. 
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Trabalho 1

Os avanços tecnológicos: o fim da literatura?
Cielo Griselda Festino (UNIP)

Não há cultura que não narre as estórias e histórias de sua própria experiência e comunidade. 
Essa propensão à narrativa deve-se a que ao impor uma certa ordem ao caos da existência, 
elas ajudam o homem a fazer sentido das suas circunstâncias, encurtando a distancias entre 
o “ser” e o “conhecer”. É no âmbito das narrativas que o ser humano pode considerar, com 
uma certa distância, os problemas que o afligem no seu dia-a-dia e criar novas narrativas que o 
ajudem a resolvê-los. Por sua vez, essas narrativas têm tomado diferentes formas em diferentes 
conjunturas históricas e culturais: elas têm sido orais, escritas, chamam-se de literatura em 
algumas culturas e, hoje, frente ao avanço do desenvolvimento tecnológico se apresentam 
através de meios audiovisuais ou digital. Nesse contexto e a partir das reflexões de Scholes 
(2011), Vischer Brun (2011) e Chamberlin (2003), o objetivo desta comunicação é problematizar 
a pergunta, hoje, muito recorrente, de se, frente às mudanças tecnológicas, a literatura tende 
a desaparecer. 

Palavras-chave: narrativa; tecnologia; literatura

Trabalho 2

Letramento multimodal e literatura: a formação do leitor na terceira idade
Liliam Cristina Marins Prieto (UEM)

Este estudo tem como objetivo principal apresentar e discutir a tríade letramento multimodal/
literatura/mídia no ensino de literatura em lingual inglesa na Universidade da Terceira Idade 
(uma instituição ligada à Universidade Estadual de Maringá). Como o letramento crítico 
visa à inclusão do indivíduo no mundo, é preciso que o indivíduo esteja de fato atuando 
na sociedade e, ao considerar que a sociedade contemporânea é globalizada, esse indivíduo 
precisa ter acesso às diferentes modalidades da linguagem (as multimodalidades, como o 
cinema, a internet, a televisão, a música, entre outros) por fazer parte da era da tecnologia e da 
informação. Isso significa que a formação do leitor pode circular por diversas linguagens, como 
a visual, a digital, a multicultural e a crítica. Devido à agilidade nas inovações tecnológicas e 
o fácil acesso às multimodalidades, essa formação baseada no letramento crítico e multimodal 
se faz necessária em todos os segmentos sociais, inclusive na terceira idade, pois os idosos 
também necessitam desta formação para se inserirem no mundo globalizado. O trabalho com 
a circulação da literatura em língua inglesa em um meio semiótico diferente do impresso com 
alunos da terceira idade se torna significativo, portanto, por estimular a capacidade de criação, 
de recriação e de negociação de sentidos, bem como desenvolver novas práticas de leitura. 
Neste estudo, serão abordadas algumas considerações teóricas sobre inclusão e letramento 
crítico (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2011) e sobre multimodalidade (IEDEMA, 2003). 

Palavras-chave: letramento; multimodalidade; tecnologia

Trabalho 3 

Interpretação literária em espaços digitais: transpossibilidades pedagógicas
Roberto Bezerra da Silva (UFS)

A noção de virtualidade incorpora sentidos oriundos das transformações tecnológicas do 
final do milênio e de seus desdobramentos na proliferação dos ambientes digitais. Partindo 
de exemplos reais/virtuais de leitura de poesia, este estudo propõe uma discussão sobre a 
interpretação de textos literários, indagando se é possível encontrar na noção de virtualidade 
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valores que nos ajudem a construir uma prática pedagógica crítica no ensino de literaturas de 
língua inglesa em consonância com as formas de ser, pensar e conhecer da contemporaneidade. 
Para tanto, explora a articulação entre o dito, o possível, o virtual e o hipertextual a fim de 
tentar enxergar o texto literário pelas lentes do mundo digital. Embora reconheça que há 
diferenças acentuadas entre a virtualidade dos espaços digitais e a virtualidade das obras 
literárias, argumenta que aproximação de ambas pode resultar em ações renovadas no ensino 
de literatura, fazendo-o dialogar com as práticas sociais virtuais disseminadas em nossos dias 
e contaminando-o com sentidos e valores que são intrínsecos à configuração dos espaços em 
rede e sua forma participatória, distribuída e horizontal de produzir e circular conhecimentos. 
O movimento mais fluido e errático favorecido pelo ambiente virtual revela-se harmônico 
com concepções de interpretação abertas e centradas no leitor, como as de inspiração pós-
estruturalista. 

Palavras-chave: espaços digitais; prática pedagógica crítica; ensino de literaturas de língua 
inglesa

Trabalho 4

Literatura, tecnologia e ensino: possibilidades de inclusão
Vera Helena Gomes Wielewicki (UEM)

A literatura estrangeira circula no Brasil principalmente em suas versões traduzidas ou 
adaptadas para outros meios, como o cinema, a televisão, o teatro, as graphic novels ou jogos 
virtuais. Sites da internet, como fanfics, desempenham papel fundamental na produção de 
sentidos coletiva que se dá a partir do texto literário. Ao mesmo tempo, a tecnologia contribui 
também para o fazer literário, não apenas para a circulação da literatura, à medida em 
que ciber poemas, por exemplo, levam a linguagem virtual em consideração para a criação 
estética; ou seja, não é apenas a palavra escrita, em sua modalidade linear, que serve de 
matéria prima para a literatura. Dessa forma, a relação entre literatura e ensino pode ser 
revista tendo como base definições de literatura que pressupõem diferentes tecnologias na sua 
produção, circulação e recepção. Este trabalho, assim, propõe um questionamento acerca de 
possibilidades de inclusão social quando diversas possibilidades são contempladas na escola, 
abrindo perspectivas mais abrangentes de produções de significados. 

Palavras-chave: inclusão social; literatura e ensino; tecnologia
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Comunicações Individuais - Língua

Em ordem alfabética, pelo primeiro nome do primeiro autor.

O uso de jogos pedagógicos digitais como ferramentas de auxílio ao ensino-
aprendizado de Línguas
Abimael Maciel Marques (UECE) 
Fernanda Rodrigues Ribeiro (UECE)

Os objetos de aprendizagem (OAs), conceituados como recursos digitais utilizados como 
suporte ao ensino, muito têm contribuído para o ensino-aprendizado nos mais variados 
contextos didático-pedagógicos. Neste trabalho, ter-se-ão como objetivos a análise de dois OAs 
do tipo software educacional voltados para alunos de Ensino Médio: um em língua inglesa, cujo 
propósito é averiguar se, de fato, há assimilação de itens lexicais por parte de alunos-usuários 
após apresentação de categorias semânticas em sala de aula; e outro em língua portuguesa 
que objetiva  estimular o interesse pela leitura e desenvolver estratégias de leitura como, por 
exemplo, a predição (ou seja, a capacidade que o leitor tem de antecipar-se ao texto, à medida 
que vai processando a sua compreensão) em língua materna. A hipótese levantada é que objetos 
de aprendizagem interativos, que possibilitam troca de ideias entre os estudantes, permitem que 
se façam reflexões acerca do que se está fazendo durante a atividade (os alunos-usuários tornam 
estratégias cognitivas em estratégias metacognitivas e, em decorrência disso, seu desempenho 
como leitores melhora), geram interesse e facilitam o aprendizado de novo vocabulário e de 
estratégias de leitura. A pesquisa encontra-se em andamento e, por isso, não há resultados a 
apresentar, no entanto, já deverá estar concluída no período de apresentação no congresso.

Palavras-chave: jogos pedagógicos digitais; ensino-aprendizagem; línguas

Formação docente e mediação estratégica
Adriana Kuerten Dellagnelo (UFSC)

Este estudo macrogenético traça o desenvolvimento de uma professora estagiária de Inglês 
como língua estrangeira por um período de 4 semanas, ao longo das quais a estagiária ministra 
8 aulas em situação real de ensino-aprendizagem para alunos do 9º ano do ensino fundamental 
em uma escola da rede pública federal no sul do Brasil. A premissa básica que subjaz este estudo 
– oriunda das áreas de formação de professores e da teoria sociocultural – é a de que aprender 
a ensinar é um processo que se erige por ocasião da participação efetiva do sujeito aprendiz em 
práticas sociais situadas. Somado a isso, o presente estudo reconhece, ainda, a importância de 
crenças na formação docente tanto quanto a importância da mediação estratégica ao longo desse 
processo de desenvolvimento. Os resultados aqui alcançados nos permitem interpretar que a 
estagiária participante deste estudo luta contra concepções enraizadas adquiridas empiricamente 
e espontaneamente ao longo de sua vida estudantil. Essa interpretação provem não somente da 
divergência verificada entre planos de aula estruturados a partir de princípios que embasam 
uma concepção comunicativa de ensino e a prática da estagiária – muitas vezes contrária a essa 
concepção, como também da incoerência entre as crenças explicitamente expressas pela estagiária 
e sua prática docente. Crenças implícitas, portanto, apresentaram-se como fortes componentes 
na formação docente. Entretanto, a mediação estratégica fornecida pela professora supervisora 
de estágio, que ocorreu em tempo concomitante ao período do estágio, mostrou-se eficiente na 
medida em que oportunizou a transformação de intenções em ações efetivas, capacitando a 
professora estagiária a ter controle voluntário sobre sua prática docente. 

Palavras-chave: mediação estratégica, formação docente, crenças 
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O uso do tradutor eletrônico nas aulas de inglês instrumental
Adriana Riess Karnal (UNISINOS)

Este trabalho tem por objetivo analisar as estratégias de leitura utilizadas quando na leitura de 
um texto acadêmico de inglês traduzido pelo tradutor eletrônico. Com essa finalidade, várias 
questões são discutidas. Em primeiro lugar, o avanço da linguística computacional no que se 
refere à qualidade da tradução automática. Lima (2008) traça um histórico do desenvolvimento 
dos tradutores desde os primeiros que atuavam no nível lexical até os atuais que funcionam no 
nível de concordância verbo-nominal, ordem das palavras, até o reconhecimento de diferentes 
contextos. A partir daí, faz-se uma retomada das estratégias cognitivas mais recorrentes 
durante a leitura de L2, tais como skimming e scanning, preditibilidade e inferência (SMITH, 
1999; BALDO, 2006; NUNAN, 1996; KLEIN 1999). Com isso em mente, aplicou-se um  teste 
de leitura com perguntas de compreensão de um texto técnico traduzido pelo Google em um 
aluno não proficiente em inglês. A ideia central do estudo, nessa direção, é analisar quais 
das estratégias citadas foram utilizadas e se elas deram conta da compreensão leitora eficaz. 
A análise das respostas permitiu avaliar se as estratégias foram empregadas e se elas foram 
suficientes para um resultado positivo de leitura. Finalmente, esse estudo se propõe a repensar 
a metodologia de ensino para as aulas de inglês instrumental.

Palavras-chave: estratégias de leitura; inglês instrumental; tradução eletrônica

Acoustic characteristics of the English vowels as produced by Brazilian learners of 
English: a case study
Adriana Silvia Marusso (UFOP)

This paper aims at analyzing the acoustic characteristics of the English vowels as produced by two 
university students of English. In Brazil, although pronunciation teaching has been systematically 
neglected, the teaching of English as a foreign language has always privileged the American 
and British varieties. The former is present in most teachers’ pronunciation. The latter is most 
commonly found in teaching materials. Therefore, Brazilian learners of English are constantly 
exposed to both varieties, which in turn may develop in the acquisition of only one of them or 
rather a hybrid type including aspects of both. Furthermore, the L1 system may leave traces even 
at advanced levels of learning. In this study, the Acoustic Theory of Speech Production (FANT, 
1960) and the Interlanguage Theory (SELINKER, 1972; ECKMAN, 1977, 1991; ELLIS, 1985) have 
been adopted as theoretic background for the analysis and later interpretation of the results. 
Two female volunteers were recorded following the same methodology adopted in previous 
stages of this research. First, an auditory analysis was done in order to identify the predominant 
variety of English (American or British) in each of them. Second, the acoustic analysis was carried 
out characterizing a total amount of 252 vowels both in terms of quality and quantity using the 
software PRAAT © 5.1.31. Third, the results obtained for the English vowels as produced by the 
Brazilian learners of English were contrasted to those corresponding to the Portuguese vowels 
produced by Brazilians, the British English vowels, produced by native speakers of RP English, 
and the American English vowels produced by native speakers of GA English. This final analysis 
shows these two informants already have a distinct vowel system for English with no systematic 
interference from Portuguese. However, there are evidences of a hybrid pattern in both of them. 
These results reinforce the notion of English as a global language (CRYSTAL, 2003).

Palavras-chave: acoustic analysis; English vowels; Brazilian learners

História da inserção do curso de Letras em uma instituição de ensino superior do 
estado do Paraná e suas implicações no contexto atual
Alessandra Augusta Pereira da Silva (UNESPAR/FECILCAM)
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Este artigo, subsidiado pela teoria Histórico-Cultural, objetiva discutir algumas reflexões sobre 
a inserção de um curso de Letras em uma instituição pública do estado do Paraná e algumas 
implicações para o curso atualmente. Que significado tal inserção tinha para aquela sociedade 
e que significado tem atualmente? Esta proposta se justifica mediante a atual discussão docente 
do referido curso sobre uma possível proposta de alteração de seu Projeto Político Pedagógico. 
Historicamente, vários documentos prescritivos foram produzidos e a partir deles é que o 
curso foi criado, lembrando que, um curso para ser aprovado, precisa apresentar alguns 
requisitos que são feitos por um órgão reconhecido oficialmente, nesse caso, o CNE. Esse 
órgão é que elabora documentos para leigitimar suas práticas. Esses documentos têm servido, 
muitas vezes, como instrumento do modo de produção capitalista para legitimar algumas 
ideologias, contemplando a pedagogia de competências nos cursos de formação docente e, 
eventualmente, dos cursos de Letras. Assim, a autonomia do ensino superior produzido em 
discursos oficiais, é uma autonomia restrita às políticas de governo. Essa pseudo-autonomia 
aparece nos documentos analisados e postula quais são os princípios do curso, sua estruturação 
e seu fim.  Para compreender a inserção desse curso, é necessário, portanto, uma análise que 
considere as mediações sociais que atravessaram sua inserção.

Palavras-chave: teoria Histórico-Cultural; inserção de curso de Letras; documentos oficiais

A produção de gramáticas e dicionários bilingues no período Pombalino: o caso de 
Antonio Vieyra Transtagano
Álvaro César Pereira de Souza (FSLF)
Amanda Carvalho Silva (FSLF)

A produção de gramáticas e dicionários nas chamadas “nações de cultura” da Europa até o 
final do século XV e início do XVI era em latim (no caso das gramáticas) ou bilíngue (vernáculo-
latim; latim-vernáculo no caso dos dicionários). A influência greco-latina sobre os gramáticos e 
lexicógrafos europeus começa a perder força na medida em que o Humanismo torna-se cada 
vez mais presente na cultura europeia quinhentista, aliado ao contínuo processo de formação 
dos Estados nacionais neste mesmo período. Alguns dos precursores na compilação dessas 
obras metalinguísticas são os espanhóis Alonso Palencia (1490) e Antonio Nebrija (1492-1495); 
o italiano Ambrosio Calepino (1502);o francês Robert Estienne (1531). Em Portugal, embora um 
pouco tardiamente, o humanista Jerônimo Cardoso daria a sua contribuição (1562-1565). Com 
a expansão comercial entre Portugal e as nações europeias observada no século XVIII cresce 
não só o intercâmbio mercantil, mas também o linguístico entre aquele país e as outras nações 
envolvidas. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância das obras de Antonio 
Vieyra Transtagano – uma gramática (1768) e um dicionário (1773) – produzidas em inglês-
português e português-inglês, que contribuíram tanto para as relações comerciais entre os dois 
países quanto para a elevação das duas línguas a um patamar mais elevado no cenário europeu, 
uma vez que o francês era ainda a “língua franca” na Europa setecentista. Veremos que as 
Reformas Pombalinas em Portugal e no Brasil muito contribuíram para a produção de dicionários 
e gramáticas (vernáculo-vernáculo), como resultante de sua política comercial e educacional.

Palavras-chave: dicionários e gramáticas; reformas Pombalinas; Transtagano 

Experiências vivenciadas em um subprojeto de PIBID de Letras: iniciação à docência 
através da elaboração de sequências didáticas em língua inglesa 
Ana Carolina de Laurentiis Brandão (UNEMAT)

Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir experiências iniciais de participação em 
um subprojeto de PIBID/CAPES de Letras. Tal subprojeto é desenvolvido em um campus da 
Universidade do Estado de Mato Grosso e tem como propósito contribuir para a formação inicial 
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e continuada de profissionais da área de ensino de língua inglesa, através do desenvolvimento 
de uma proposta de ensino com base em gêneros. O desenvolvimento deste subprojeto respeita 
quatro etapas. Estamos na primeira delas, na qual questões teóricas relacionadas ao ensino com 
base em gêneros estão sendo discutidas. Após essa fase, sequências didáticas de língua inglesa 
serão desenvolvidas, segundo o modelo de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), e aplicadas 
em turmas do Ensino Fundamental e Médio de duas escolas públicas. Feita a aplicação das 
sequências, discutiremos as contribuições e questões a serem melhoradas. Participam deste 
subprojeto oito alunas do curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa, 
e duas professoras de Língua Inglesa. Espera-se que as discentes se conscientizem acerca da 
importância de explorar as características específicas de gêneros textuais no processo de ensino-
aprendizagem de língua inglesa, que possam promover o ensino de língua inglesa de forma 
contextualizada, e trabalhar outros conhecimentos além do sistêmico em sua futura atuação, 
tais como, o conhecimento de mundo e o conhecimento de organização textual. Em relação às 
professoras, espera-se que também se conscientizem acerca da importância do trabalho com 
gêneros textuais no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. O aporte teórico-
metodológico deste trabalho é a Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2000). Os 
textos de campo envolvem narrativas escritas pelas bolsistas, bem como excetos de interações 
realizadas no grupo de discussão on-line do subprojeto. A análise desse material é feita com 
base na Composição de Sentidos, segundo Ely, Vinz, Downing e Anzul (2001).

Palavras-chave: pesquisa narrativa; sequências didáticas; língua inglesa.

Aspectos culturais em The Dubliners: uma proposta para a aula de língua inglesa
Ana Graça Canan (UFRN)

Este trabalho dedica-se a sugerir atividades interculturais, com vistas à aplicação na sala 
de aula de inglês como língua estrangeira. Apresentamos um encaminhamento teórico e 
metodológico com base no estudo da literatura e seu componente cultural. Apoiamo-nos em 
Byram (1989), Kramsch (1996, 2001, 2003, 2009), Larsen-Freeman (2002), Mc Carthy & Carter 
(1994) e Widdowson (1991), dentre outros,  no que diz respeito a nossa prática pedagógica, 
identificada com características da Abordagem Comunicativa do Ensino de Línguas. Nessa 
discussão destacamos a importância de desenvolver a competência intercultural nos nossos 
alunos, como concebida em vários documentos oficiais, tais como o Common European 
Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001). A proposta explora 
o corpus da obra The Dubliners de autoria de James Joyce. São inúmeras as possibilidades de 
referências culturais a serem trabalhadas em sala de aula e conseqüentemente, de sugestões 
que o professor poderá fazer para renovar a sua prática pedagógica, tendo o aluno como o 
principal beneficiado de qualquer reflexão de ordem teórica ou prática. 

Palavras-chave: língua inglesa, cultura, literatura

The technological way of relating to reality and its impact on English teachers 
formation
Ana Lúcia Simões Borges Fonseca (UFS)

The use, design and interpretation of technologies need to be considered from a sociohistorical 
perspective and not simply from a technological one, as Heidegger (2002), Reeves and Nass 
(1996) and others put it. The way some teachers and students relate to the use of technology 
reveals they do not realize that they are simply users of technological devices and that they 
cannot be defined by their technological way of thinking, which threatens humanistic values. 
However, as such values cannot be left apart when it comes to teachers formation, it is 
important to highlight that the technological way of relating to the world is really just one 
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way of relating to the world and that teachers should understand technology as a perspective 
they may adopt on their educational activities instead of seeing it as a separable component 
of educational practice. Therefore, this proposal of mine aims at making us to reflect on what 
the teaching and learning of the English language has been in an age of new media and on the 
importance of recovering the human condition in the educational process by reformulating 
teachers’ preparation towards a more critical, humane and ethical practice. 

Palavras-chave: teachers’ formation; learning; technology

The production of English word-final /i/ by Brazilian learners: a matter of time
Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert (UFPR)

The process of learning an L2 is strongly influenced by L1 patterns, mainly in early stages of 
acquisition. Zimmer & Alves (2007) state that learners gradually increase automatic access to 
L2 phonetic and phonological structure and reduce access to L1 patterns, although a certain 
degree of transfer will always exist. The present study aims at verifying the influence of a 
prosodic pattern and its acoustic correlates from Brazilian Portuguese (BP) on the production 
of English words. Unstressed vowels are commonly reduced in intensity and duration, and 
present F0 variation in all languages. However, the hierarchy among these acoustic correlates 
varies from language to language. While in BP, the main acoustic correlate of lexical stress is 
duration (MASSINI-CAGLIARI, 1992), in English, F0 seems to be the most important cue for 
stress identification (FRY, 1958, LIEBERMAN, 1960). Thus, our main objective in this research 
was to measure the duration of the English vowel /i/ in word-final position in dissyllabic 
words produced by Brazilian learners. Acoustic data show that English word-final /i/ 
produced by Brazilians have considerable shorter duration in relation to vowels produced by 
native speakers.

Palavras-chave: duration; unstressed vowels; L2 acquisition.

Sequências narrativas e descritivas na produção escrita dos acadêmicos do curso de 
Letras da UTFPR: reflexões sobre práticas textuais em nível básico
Ana Valéria Bisetto Bork (UTFPR)
Miriam Sester Retorta (UTFPR)

A utilização de gêneros discursivos diversos é uma tendência atual no ensino de línguas. O 
objetivo deste trabalho é apresentar alguns exemplos de sequências narrativas e descritivas 
elaboradas por um grupo de alunos do curso de Letras da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná - Campus Curitiba. As produções textuais foram realizadas ao longo do segundo 
semestre de 2011 por alunos do nível básico de língua inglesa e, dentre as muitas produções 
escritas, como sinopse de filmes, descrição de partes da casa e relatos relacionados a eventos 
passados, utilizaremos exemplificações de excertos narrativos e descritivos onde serão 
analisados aspectos referentes à estrutura textual apresentada em sala de aula e praticada nas 
atividades de escrita pelos acadêmicos. Nossa análise levará em consideração alguns itens 
estruturais, como o uso de alguns organizadores textuais, dêiticos temporais, tempos verbais, 
entre outros elementos geralmente presentes em textos descritivos e narrativos. Num primeiro 
momento, faremos uma exposição das características principais das sequências narrativa e 
descritiva postuladas por Adam (2008). Posteriormente, serão apresentados exemplos dos 
textos elaborados pelos acadêmicos do curso, seguido de uma análise de dados e apresentação 
das considerações finais sobre o trabalho realizado.

Palavras-chave: gêneros textuais; sequências narrativas e descritivas; produção escrita em 
língua inglesa
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Academic literacy: a report on an authentic experience
Anamaria Kurtz de Souza Welp (UFRGS)
Simone Sarmento (UFRGS)

College education has an essential role in preparing students for academic life and in 
enhancing their circulation in the social practices present in the academic environment. In 
this context, the concept of academic literacy extends beyond the ability to read and write 
texts in this genre; it concerns the ability to understand and to experience academic discourse 
in all its manifestations. Considering that, this paper reports on a project developed within 
three groups of undergraduate students from a federal university enrolled in the discipline 
of English VI. Following the theme of English for Specific Purposes, which consisted of the 
program for the discipline, the teachers proposed to develop students’ academic literacy by 
challenging them to experience academic life and familiarizing them with academic discourse 
genres by offering them the opportunity to actively participate in all the steps of the process 
involved in conducting a research, organizing a seminar, presenting a paper in a scientific 
event and publishing an academic article in a scientific journal.  In an effort to make students 
take the responsibility for their own education, the project was highly successful in what 
concerns the motivational factors and the learning autonomy of the students by providing 
them a fundamental understanding of audience, language usage, and rhetorical strategies to 
navigate appropriately in academic discourse.

Palavras-chave: English for Academic Purposes; academic literacy; English as an Additional 
Language.

O treinamento de percepção como ferramenta para a aquisição de padrões acentuais
Andressa Brawerman Albini (UTFPR)

Apesar das dificuldades de se modificar a percepção e produção de segmentos e supra-
segmentos de uma segunda língua na idade adulta, os treinamentos de percepção têm se 
mostrado eficazes ao ajudar os participantes a formar categorias diferentes de sua língua 
materna. As pesquisas mostram que o treinamento perceptual, de maneira geral, tem sido 
bastante eficiente na melhora da percepção e, até mesmo, da produção de segmentos não-
nativos. Os treinamentos se mostram ainda mais eficazes quando são computadorizados e 
aliam ferramentas tecnológicas, como o uso de estímulos sintetizados. Apesar de muito se ter 
estudado sobre a influência do treinamento de percepção na aquisição de segmentos, pouco foi 
investigado a respeito da aquisição de supra-segmentos.  Este trabalho mostra os resultados 
de uma pesquisa que utilizou um treinamento perceptual com 21 alunos de Letras para 
verificar a melhora na produção do padrão acentual pré-proparoxítono inglês. O treinamento 
foi computadorizado e consistiu em tarefas de identificação com feedback imediato, em que o 
participante ouvia uma palavra e deveria marcar a sílaba tônica. O treinamento consistiu em 
160 palavras de quatro sílabas e 80 palavras de cinco sílabas pronunciadas por dois falantes 
nativos.  Resultados preliminares indicam que um treinamento apenas de percepção é capaz 
de fazer com que os alunos melhorem a produção do acento e mantenham essa melhora dois 
meses após o fim do treinamento.

Palavras-chave: treinamento de percepção; acento; pré-proparoxítonas

O professor colaborativo: como as novas tecnologias podem auxiliar na formação 
inicial de professores
Anelise Fonseca Dutra (UFOP)

A formação de professores já há algum tempo se preocupa com a prática reflexiva e com o 
trabalho colaborativo, uma vez que o objetivo é a formação de profissionais que sejam capazes 
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de trabalhar em conjunto com seus pares e com a coordenação, buscando possibilidades de 
transformação para a sua prática e para o ambiente social em que estão inseridos. Entretanto, 
uma atitude realmente colaborativa apresenta muitas dificuldades com as quais os professores 
têm que lidar. Um dos maiores empecilhos para uma real colaboração entre os professores é 
a falta de tempo. Os professores estão sempre atarefados e não dispõem de um horário para 
um encontro de colaboração. O uso de recursos tecnológicos é uma das ferramentas que pode 
auxiliar os professores a se manterem em contato em diversos momentos da sua prática como 
na preparação e a avaliação das aulas, assim como em projetos ou pesquisas que levam a 
um bom desenvolvimento profissional. No intuito de verificar como a prática colaborativa-
reflexiva pode influenciar os professores em pré-serviço, promovi um contexto de formação 
inicial no qual os professores trabalharam de forma colaborativa em todos os momentos de 
sua prática (preparação, aplicação e avaliação de aulas à luz de discussões teóricas). O objetivo 
que guiou esta parte da pesquisa foi: O trabalho colaborativo auxilia o desenvolvimento da 
prática docente? Como e em que medida? Em relação à prática reflexiva este trabalho contou 
com o suporte teórico de Dewey (1933), Schon (1983), e Smyth (1992) entre outros. Quanto 
ao trabalho colaborativo, esta pesquisa teve como base diversos autores, entre eles Wasser e 
Bresler (1996), Potter (1998) e Dutra e Mello (2004). Os resultados apontam para os benefícios 
e dificuldades de um trabalho colaborativo iniciado desde o primeiro contato do professor 
iniciante com a sala de aula. Recursos tecnológicos como e-mail, MSN, Orkut e filmagens 
foram fundamentais na manutenção de um diálogo permanente entre os envolvidos. 

Palavras-chave: colaboração; prática reflexiva; professor iniciante

Leitura e compreensão textual em inglês: uma análise de crenças de alunos
Annallena de Souza Guedes (UFAL)

O ensino de Inglês Instrumental no Brasil iniciou-se a partir da década de 70, priorizando o 
trabalho com a leitura e as estratégias de leitura. Atualmente, surgiram novas demandas tanto 
dos contextos acadêmicos como profissionais, possibilitando que tal disciplina abarcasse outras 
habilidades e não somente a leitura, a depender de necessidades previamente estabelecidas. 
No que diz respeito aos contextos educacionais, muitas instituições a incluem em seus 
currículos de modo que os alunos sejam expostos ao trabalho com o desenvolvimento de 
leitura e compreensão de textos, através do “uso de estratégias”.  Nesse contexto, nota-se que 
muitos alunos no início do curso demonstram crenças em relação a esse processo, o que acaba 
interferindo em sua interação com os textos. Nesse viés, pode-se então, encontrar alunos que 
se julgam incapazes de aprender inglês. Outra questão importante diz respeito às concepções 
de leitura que apresentam. Tem-se assim, leitura como produto e não como um processo de 
interação entre texto, autor e leitor. Tais crenças parecem mais evidentes quando se trata de 
leitura, ou seja, desconhecer o léxico e algumas estruturas da língua implica na impossibilidade 
de leitura e compreensão. No entanto, no decorrer das aulas, percebe-se que essas crenças são 
desmitificadas, o que faz com que entendam a leitura não como um ato de mera decodificação, 
mas sim como um processo. Diante disso, este trabalho se propõe a analisar através de uma 
perspectiva discursiva, relatos de alunos de uma disciplina de leitura instrumental em inglês, 
no que se refere ao seu processo de compreensão de leitura, considerando seu contexto e 
condições de produção. Tal turma era composta por 15 alunos, com faixa etária de 20 a 38 
anos, que já haviam concluído o ensino médio e que faziam parte do 3º semestre do Curso 
Técnico em Alimentos, de uma instituição de educação profissional no turno noturno. Foi 
proposto um enunciado como ponto de partida para a obtenção do corpus cujo objetivo era 
identificar se as estratégias utilizadas em sala contribuíam para a sua compreensão leitora 
e de que modo eles as utilizavam. Partindo desse enunciado, analisaremos discursivamente 
aqui os posicionamentos dos alunos, de forma que se discutirá sobre: i) o ensino de inglês 
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instrumental; ii) o papel das estratégias de leitura no ensino instrumental de inglês; iii) o lugar 
da análise do discurso nesse contexto; iv) a análise discursiva do corpus e, v) considerações 
finais sobre a temática abordada.     

Palavras-chave: Inglês Instrumental; leitura e compreensão de textos; pressupostos da Análise 
do Discurso.

O uso da autonomia na aprendizagem de língua inglesa por meio de jogos eletrônicos
Antonio Eliseu Lemos Leal Sena (UESB)
Diógenes Cândido de Lima (UESB)

Apesar das tendências para definir autonomia, os conceitos ainda são divergentes em alguns 
aspectos. Autonomia é, portanto, um sistema complexo, vulnerável a restrições; com graus de 
independência e controle sobre o processo de aprendizagem, englobando fatores interligados 
processados dentro ou fora da sala de aula. Baseado em estudiosos da área, podemos dizer 
que memorização, auto-instrução/aprendizagem e até mesmo a não necessidade de um 
professor não podem ser considerados como autonomia. Na configuração atual da sociedade 
e do mundo, a tecnologia tem sido uma grande aliada na aquisição/aprendizagem de línguas. 
Assim, este estudo objetiva analisar as estratégias de aprendizagem utilizadas por uma pessoa 
autônoma na aquisição da língua inglesa, verificar qual(ais) recurso(s) mais utilizado(s) nesse 
processo, investigar as dificuldades do aprendiz e a interferência dos fatores externos na 
progressão dos estudos. A coleta de dados foi feita por meio de um questionário versando 
sobre autonomia e aquisição de segunda língua, além de uma narrativa sobre o processo de 
aprendizagem do informante. Após análise do material coletado, constatou-se que o informante 
utilizou jogos eletrônicos, internet, jogos de RPG, tradutor on-line e músicas na língua alvo, 
bem como conversas com falantes nativos e uma grande parcela de esforço e determinação em 
seu processo de aprendizagem da língua inglesa.

Palavras-chave: autonomia; aprendizagem de língua inglesa; novas tecnologias

Afetividade, autoestima e desenvolvimento de competências de alunos do Curso de 
Letras da UFPI: impactos do primeiro ano do Projeto CAPES/Fulbright
Beatriz Gama Rodrigues (UFPI)

Esta apresentação tem como objetivo decrever os resultados observados, a partir da adesão 
de nossa instituição ao Projeto CAPES/Fulbright, no desenvolvimento da competência 
comunicativa de alunos do curso de Letras Inglês da UFPI, considerando aspectos também 
relacionados à afetividade e autoestima desses graduandos. Crandall (2005), Branden 
(1997) e Dourado e Sperb (2002), entre outros, pesquisaram a influência da autoestima no 
desenvolvimento de diferentes aprendentes. Barcelos e Coelho (2010) descrevem a relevância 
das emoções nas ações de professores em um curso de formação continuada, enfatizando a 
necessidade de formadores considerarem esse aspecto fundamental em suas ações educativas. 
A chegada de dois bolsistas estadunidenses e sua participação diária nas atividades acadêmicas, 
culturais e sociais dos alunos de Letras Inglês trouxe diferentes sentimentos e reações aos 
graduandos. Procuramos observar, a partir dos relatos reflexivos produzidos por alguns alunos, 
os impactos desse projeto em seu desenvolvimento não somente como aprendentes de língua 
inglesa, mas como usuários da língua e futuros professores. Apresentamos, além dos relatos, 
algumas atividades realizadas e nossas percepções sobre o desempenho e a participação dos 
alunos nesses momentos. Espera-se que as reflexões produzidas e as discussões com outros 
pesquisadores e formadores nos ajudem a aprimorar a formação de professores de língua 
inglesa em nossas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento da educação 
em diferentes partes do país.



189

Caderno de Resumos - Comunicações Individuais - Língua 

Palavras-chave: desenvolvimento de competências de alunos de Letras/Inglês; autoestima; 
afetividade

A aprendizagem da produção escrita por meio de um fórum de discussão: uma 
experiência paralela à disciplina presencial em Altamira-PA
Breno de Campos Belém (UFPA)
Silvia Helena Benchimol Barros (UFPA)

O presente trabalho teve por objetivo analisar, através dos dados coletados em um fórum de 
discussão, aspectos relevantes da produção escrita dos aprendentes do curso de licenciatura em 
língua inglesa em modalidade intensiva do campus universitário de Altamira. A experiência 
apresentada foi desenvolvida por meio da comunicação virtual na plataforma fórum que 
ocorria concomitante às aulas presenciais da atividade curricular Laboratório de Língua Inglesa 
II.  Embora o fórum não tenha sido o objetivo principal da disciplina e sim uma estratégia 
exploratória de consolidação e aprimoramento da produção e da compreensão escrita, 
mostrou-se um recurso motivacional de grande expressão, na medida em que o contato inter-
aulas neste ambiente virtual oportunizava aos aprendentes a troca de experiências, criação 
de tópicos e comentários de forma colaborativa. Foram observados aspectos morfossintáticos 
e discursivos das produções individuais.  Ficaram também evidentes algumas construções 
coletivas de pensamentos e a utilização de marcadores de discurso e os atos de fala, com 
mínima interferência docente. A motivação dos aprendentes na realização das tarefas ficou 
evidenciada ao longo do processo na prontidão e na frequência de postagens e os inputs dos 
participantes foram insumos substanciais para a progressão das interações.

Palavras-chave: produção e compreensão escrita; colaboração; motivação

Teacher, self and peer evaluation of projects related to lesson plans written by pre-
service teachers
Camila Höfling (UFSCAR)

As teachers of English as a foreign language, in private and/or public university education 
contexts, we have always faced the need of the choice of learners’ assessment and the decision 
upon the type of evaluation we would use, always focusing on the learners’ formative 
assessment. According to Perrenoud (1999), the formative assessment can be understood as 
“practice of continuous evaluation that has the intention to improve the learning”, contributing 
to the students’ orientation during their formation process. Having this theory in mind, this 
paper aims to show the investigation of the effects of three types of evaluation on pre-service 
teachers’ performance, knowledge and attitudes related to the production of lesson plans, 
which were part of their activities from one of the subjects attended by them during their 
regular undergraduate studies. In order to complete the assessment proposed, the subjects were 
supposed to be in groups. All groups completed one-class period of instruction on proposing 
five different lesson plans related to a general theme to their peers, whose task was to pretend 
they were students and perform the activities proposed. Then each group submitted their 
lesson plan, which was evaluated by assigned evaluators (teacher, self or peer), who provided 
scores and written feedback on a 10-item rubric. After all the presentations, feedback was 
presented to the students with all the results from the evaluations. One point to consider is 
that teacher-evaluation and self-evaluation had higher scores on a knowledge-based posttest 
than the peer-evaluation. Besides, all groups improved their lesson plans significantly from the 
presentation version to final written version, after having contact with all kinds of evaluation, 
taking into consideration all the questions raised by their peers in the peer-evaluation.

Palavras-chave: evaluation; assessment; pre-service teachers
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Using an on-line parallel corpora as a tool for teaching and learning English
Carlos Eduardo da Silva (UFSC)
Danielle Amanda Raimundo da Silva (UFSC)

Considering the most common grammatical deviations, such as the misusing of collocational 
patterns, which non-native speakers commit while learning English, this study proposes the 
use of activities developed using an on-line corpus based tool as an instrument to minimize 
difficulties faced by these learners of English. Thus, we intend to show how a Portuguese-
English parallel corpus can be an excellent input for preparing activities which will assist 
students on the learning process of English as a Foreign Language. The parallel corpus used in 
this study was COPA-TRAD (Corpus Paralelo de Tradução – www.copa-trad.ufsc.br) - hosted 
by Universidade Federal de Santa Catarina. Such approach is expected to ensure greater 
student autonomy by exposing English learners to pieces of authentic texts (i.e. texts which 
were not artificially prepared for a learning environment) and help them in the process of 
overcoming difficulties in writing, reading and comprehending.

Palavras-chave: learning; English; corpus-based activities

O ensino de língua inglesa em uma faculdade de TI: estudo de caso sobre 
interdisciplinaridade e autonomia no ensino superior
Carmem Lúcia Foltran (BANDTEC)

Apresentaremos o estudo de caso do desenvolvimento de um curso para o ensino de inglês 
em nível superior. Este curso, dividido em 5 semestres, é inovador por fazer parte da 
grade curricular em uma faculdade de Tecnologia da Informação, nos cursos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Redes de Computadores. Os três cursos têm 
duração de 5 semestres, e tem uma carga horária semestral de 440 horas, das quais 40 horas 
por semestre são dedicadas diretamente ao ensino do inglês com uma carga horária total de 
200 horas de aula de língua inglesa. O objetivo do curso é os alunos egressos tenham nível 
B1 do CEFR, mesmo tendo ingressado sem conhecimento da língua. Convencionou-se que as 
quatro habilidades (escrita, fala, leitura e compreensão oral) fossem igualmente trabalhadas: 
visando à transmissão de conhecimento e pensamento crítico, faz-se necessário que o aluno 
seja capaz de comunicar-se através de textos orais e escritos, maximizando a possibilidade de 
interação e troca de ideias. Ao fazer com que o ensino de inglês fosse relevante para a realidade 
de nossos alunos, desenvolveu-se um trabalho conjunto entre os professores de inglês e de 
outras matérias, que permitiu a criação na faculdade de uma cultura de interdisciplinaridade. 
Discussões pertinentes à área de tecnologia, tanto em seus aspectos técnicos como também 
relacionadas ao impacto desta na sociedade, são trazidas para dentro das aulas de inglês 
desde os primeiros encontros. Da mesma forma, o inglês é utilizado como ferramenta de 
aprendizagem e comunicação em outras matérias, através da leitura de textos e artigos em 
inglês relacionados aos conteúdos curriculares, o que levou, de forma natural, a discussões e 
apresentações em inglês no contexto de outras matérias, sob a orientação de professores que 
tem conhecimento de inglês em níveis variados. Através da apresentação do estudo de caso, 
pretende-se discutir autonomia, interdisciplinaridade e pesquisa no ensino superior.

Palavras-chave: língua inglesa; interdisciplinaridade; ensino superior

Os traços identitários predominantes do docente de língua inglesa em ambiente 
digital
Carmem Zirr Artuzo (UNEMAT)

Esta pesquisa objetivou investigar e descrever possíveis traços constitutivos do processo de 
(re)constituição das identidades profissionais de professores de LI, durante a participação em 
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um curso de formação continuada em ambiente digital, a fim de compreender como ocorre o 
processo de constituição identitária. Este trabalho foi desenvolvido mediante os fundamentos 
teóricos sobre Identidade e Linguagem, consoante Moita Lopes (2006), Hall (2005) e 
Rajagopalan (2006; 2008); A identidade do professor de línguas na sala de aula presencial e 
digital, com base em Lévy (2001) e Nóvoa (2007); O percurso teórico-metodológico utilizado 
foi o da pesquisa narrativa, com o foco na análise temática, de acordo Riessman (1993; 2008), 
Johnson & Golombeck (1993), Gaskell (2002) e Mello (2004), ao tomar como dados as histórias 
de vida das três professoras. A partir dos traços predominantes apresentados nas narrativas 
das professoras, como insegurança, incompletude, incerteza, desejo, descoberta, adesão, ação, 
autoconsciência, adaptação, organização e superação, foi possível perceber que o processo 
de constituição da identidade docente ocorre através de um processo dinâmico, como uma 
movimentação frenética, impetuosa, que emerge de determinantes sócio-históricos, culturais 
e afetivos.

Palavras-chave: formação de professores, constituição identitária, tecnologias digitais

Entre o querer e o fazer: experiências e agência de professores de inglês em sala de aula
Carolina Vianini Amaral Lima (UFMG)

Nos estudos recentes na LA converge a compreensão da sala de aula como um sistema 
complexo, repleta de pessoas - também sistemas complexos - co-adaptando-se: professor e 
alunos, alunos entre si, professor/alunos e os contextos de aprendizagem. No entanto, nem 
sempre esse movimento evolui em benefício da aprendizagem. Todos os tipos de forças podem 
levar um sistema à estabilidade. Como a co-adaptação é neutra ou não-direcionada – pode 
ser em benefício ou prejuízo da aprendizagem – não há como ignorar a necessidade de que 
agentes no sistema assumam a responsabilidade ética por sua dinâmica. Dentre esses agentes, o 
professor ocupa um papel de destaque porque, tradicionalmente, é ele quem está no comando 
da sala de aula. Ainda que o professor não controle o sistema de aprendizagem dos alunos, os 
rumos do ensino estão atrelados às suas ações, escolhas e decisões, as quais têm implicações 
não só pedagógicas, mas também éticas. No entanto, essas ações e decisões acontecem dentro 
de um contexto sócio-histórico-cultural específico e são mediadas por artefatos materiais e 
simbólicos, bem como pela dinâmica de interações específicas. A experiência, ou sua narrativa, 
é a via de acesso às ações do professor, que, quando contadas na primeira pessoa, fornecem 
subsídios para a exploração dos processos e dinâmicas associadas às situações vividas. Este 
trabalho apresenta uma análise parcial de uma investigação sobre experiências de professores 
de inglês, no que concerne a ação docente em contextos de escola pública e particular, tendo 
como foco o construto agência humana, buscando uma compreensão contextualizada da ação 
docente que possa revelar a complexidade do ensino e aprendizagem de língua estrangeira.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de LE; experiências; complexidade

As crenças de professores PDE de LEM-Inglês: uma análise pela linguística 
sistêmico-funcional
Caroline de Araújo Pupo Hagemeyer (UFSC)

Este estudo preliminar tece considerações e reflexões sobre as crenças de três professoras 
participantes do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE-PR) em relação aos seus trabalhos 
desenvolvidos e aplicados nas aulas de LEM-inglês no ensino fundamental e médio. Destaca-
se que as atividades desenvolvidas pelas professoras PDE tomaram por base as Diretrizes 
Curriculares Estaduais do Estado do Paraná (DCE) que privilegiam um trabalho voltado para a 
análise do discurso como prática social. A base teoria para análise do presente estudo pauta-se na 
Lingüística Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday (1994). Por meio do sistema de transitividade 
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objetiva-se verificar como as participantes construíram discursivamente suas crenças 
relacionadas a elaboração e aplicação de seus projetos no ensino de LEM-inglês. O arcabouço 
deste estudo constitui-se da aplicação e análise das respostas a um questionário com perguntas 
abertas, que tomaram por cerne os conceitos de Barcelos (2007). A análise desses dados esta 
sendo conduzida a partir da identificação dos Processos e seus respectivos Participantes. Espera-
se que os resultados desse estudo possam contribuir para a pratica de professores formadores, e 
os professores atuantes nos ensino fundamental e Médio.

Palavras-chave: crenças; LSF; professores PDE, LEM-Inglês

Projeto Cidadão Olímpico: autonomia sociocultural e inclusão social
Christine Siqueira Nicolaides (UFRJ)

Em 2011 foi traçada uma parceria entre a Secretaria do Trabalho do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, a organização não governamental Centro de Cidadania Cidade Maravilhosa 
(CCCM) e a Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro para 
implementação do Projeto Cidadão Olímpico. O projeto tem como metas: (1) a formação de 
profissionais competentes em língua inglesa para atuar na Copa do Mundo de 2014 e nos 
Jogos Olímpicos de 2016, (2) a qualificação dos alunos para o mercado de trabalho mais 
abrangente, i.e. não diretamente relacionado a esses eventos, (3) a inclusão linguística, 
social e profissional da população atendida pelo projeto e, como resultado esperado desses 
três itens, (4) o empoderamento de nossos alunos por meio do acesso à língua inglesa e às 
esferas profissionais, sociais e educacionais as quais ela facilita o acesso. Por meio de geração 
de narrativas de aprendizagem dos alunos contemplados no projeto, analiso como eles 
entendem o seu papel no desenvolvimento da aprendizagem da língua inglesa. Ou seja, como 
se encarregam ou não perante seu aprendizado frente aos desafios que lhe são propostos pelo 
contexto educacional. Parto do pressuposto básico que o desenvolvimento da autonomia se dá 
também na interação com o outro. Também me baseio no conceito de autonomia sociocultural I 
e II proposto por Oxford (2003). Segundo a autora, autonomia sociocultural I é a auto regulação 
adquirida pela interação social através da mediação com o par mais experiente. Já a autonomia 
sociocultural II diz respeito à participação do individuo em sua comunidade de prática. Essa 
participação inicialmente se dá de forma periférica e evolui para uma participação total. Os 
participantes envolvidos na pesquisa demonstram acreditar que a aprendizagem de língua 
alvo trará oportunidades de se incluírem socialmente por meio da capacitação profissional a 
qual recebem durante o curso, mas ainda atribuem grande parte da responsabilidade de sua 
aprendizagem ao professor e não a si próprio à comunidade de prática na qual estão inseridos.

Palavras-chave: autonomia; aprendiz; inclusão social

Ensino da escrita em inglês com foco no desenvolvimento: mudança nas concepções 
de língua e escrita dos alunos
Cintia Lima de Oliveira Santos (USP)

Do ponto de vista da teoria sócio-histórico-cultural (VYGOTSKY, 1978, 1987), a língua, e, por 
extensão, a escrita, constitui, além de prática social, um importante instrumento simbólico 
para a realização de atividades práticas e cognitivas no mundo. No entanto, estudos recentes 
sobre o ensino dessa habilidade no Brasil (FERREIRA, 2011; RIOS, 2010) apontam para práticas 
de ensino em que a escrita é desvalorizada em relação às outras habilidades e trabalhada 
de forma mecânica e desvinculada da realidade dos alunos. Os estudos sobre crenças 
(BARCELOS; VIEIRA-ABRAHÃO, 2006; SILVA, 2010), por sua vez, chamam a atenção para a 
forte influência que as primeiras experiências com a escrita exercem sobre as crenças de alunos 
que, por sua vez, também influenciam as crenças dos professores, gerando um ciclo vicioso de 
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difícil reversão. Diante desse quadro, é fundamental no contexto do ensino e aprendizagem de 
línguas, pesquisas que focalizem a mudança nas crenças de todos os envolvidos nesse processo. 
Nesse sentido, essa comunicação objetiva apresentar parte dos resultados de uma pesquisa que 
focalizou a mudança nas concepções de língua e escrita dos alunos em um curso de escrita em 
inglês de extensão. O curso foi realizado em uma universidade pública do estado de São Paulo. 
Os participantes constituem seis alunas com idade entre 23 e 51 anos, em sua maioria, pós-
graduadas da área de Letras (inglês). Os dados da pesquisa constituem as respostas das alunas 
a questões elaboradas pela instrutora em suas fichas de identificação e exame de proficiência e 
seus depoimentos e respostas a perguntas elaboradas pela instrutora em seus diários. A partir 
desses dados procurou-se responder a seguinte pergunta de pesquisa: houve mudança nas 
concepções de língua e escrita das alunas ao longo do curso? Para responder a essa pergunta 
de pesquisa foram identificadas suas concepções de língua e escrita no início e ao longo do 
curso. A análise dos dados coletados no início do curso revelou concepções tradicionais de 
língua e escrita por parte das alunas. A análise preliminar dos dados coletados ao longo do 
curso, por sua vez, revelou um movimento em direção a uma mudança dessas concepções para 
uma visão de língua menos tradicional, relacionada à prática social e, portanto, à abordagem 
social para o ensino da escrita.

Palavras-chave: ensino da escrita em inglês; concepções de língua e escrita de alunos; mudança 
de concepções no ensino e aprendizagem de línguas

O desempenho de alunos de inglês em prática repetida de tarefas de compreensão oral
Clarita Gonçalves de Camargo (UFPR)
Rosely Perez Xavier (UFSC)

A compreensão oral é uma das habilidades linguísticas que, se comparada à leitura, é pouco 
explorada no ensino de língua inglesa, pelo menos no sistema de educação básica, como 
mencionam Lucas (1996) e Moura (2008). Por essa razão, o presente estudo propõe investigar o 
potencial pedagógico de se repetir uma mesma tarefa de compreensão oral em dois momentos 
distintos, visando a avaliar o desempenho de aprendizes iniciantes na compreensão e na 
percepção consciente de construções de fala com o uso do auxiliar did em frases negativas 
e interrogativas. O trabalho baseia-se em estudos sobre repetição de tarefas (BYGATE, 2001; 
LYNCH; MACLEAN, 2001) A pesquisa partiu de duas perguntas: (1) Que diferenças de 
desempenho (no significado e na forma) são observadas quando aprendizes de inglês como LE 
são submetidos à prática de uma mesma tarefa de compreensão oral? e (2) Essa prática facilita 
o processamento de informações gerais e específicas e o processamento da forma? Estudantes 
de um 7o ano do ensino fundamental foram submetidos a uma tarefa elaborada a partir de uma 
cena de comédia de TV, contendo quatro atividades. A primeira consistiu na elaboração de um 
resumo da história, a segunda compreendeu sentenças para serem completadas, a terceira 
apresentou afirmações sobre o enredo da história, algumas verdadeiras e outras falsas, para 
serem assinaladas somente aquelas que alunos haviam compreendido, e a quarta envolveu 
questões de múltipla escolha. Os dados serão ainda analisados comparando o desempenho 
dos alunos nos dois momentos de realização da tarefa. Como resultado, a pesquisa prevê um 
desempenho melhor dos estudantes na segunda versão em relação à primeira, no que se refere 
à compreensão de informações específicas e às formas interrogativa e negativa do passado 
simples do inglês.

Palavras-chave: repetição de tarefa; compreensão oral; língua inglesa

Práxis alternativa no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa: da 
Universidade à Escola Pública.
Cristina Arcuri Eluf Kindermann (UESB)
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A partir da revolução da microeletrônica a conjuntura apresentada é a da propagação do 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A difusão das TIC “transformou 
as relações espaço-temporais, acentuou as mudanças nos modos de trabalho, na produção 
de conhecimento e na aprendizagem” (ALMEIDA & SILVA). A inserção da população 
e a habilitação de profissionais para a sociedade tecnológica tornam-se “estratégias em 
países cujo interesse é combater o fosso digital provocado pelas desigualdades sociais 
(CASTELLS apud ALMEIDA & SILVA) e para isso são desenvolvidas políticas públicas de 
inclusão digital (uso de tecnologias nas escolas, por exemplo)”. Nesse contexto, a “Pesquisa 
sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Escolas Brasileiras” 
(divulgada em 09/08/2011 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil-CGI.br) aponta que no 
Brasil – país com 43,9 milhões de estudantes frequentando escolas públicas (85,4% dos 51,5 
milhões matriculados na educação básica-censo escolar 2010) – 4% das escolas públicas têm 
computador em classe; 18% dos professores fazem uso da web e 64% dos professores percebem 
que os alunos sabem mais sobre o uso de computador e internet do que eles. Como alternativa 
à equidade social por meio da aquisição da língua inglesa (como língua estrangeira) apresento 
o Projeto Helpers Comunidade – que compreende a práxis no processo ensino-aprendizagem 
com as múltiplas linguagens a partir do desenvolvimento de blog – com aprendizes do contexto 
do Ensino Fundamental II, em Escola Municipal da rede pública urbana brasileira, do Ensino 
Médio e da Graduação de Letras – com a Formação de Professores de Inglês. As atividades 
construídas no Projeto incluem o redesign da Linguística de Corpus e os conceitos “the how of 
pedagogy” da Pedagogia de Multiletramentos.

Palavras-chave: práxis; ensino-aprendizagem; língua inglesa

Working memory capacity and attention to form and meaning in EFL reading
Cyntia Bailer (UFSC)

Based on research on the relation between working memory capacity (WMC) and language 
comprehension performance and research on the simultaneous attention to form and meaning, 
this study investigates: (i) whether there is a correlation between working memory (WM), 
measured by the Reading Span Test (RST) and the Operation Span Test (OSPAN), and the 
ability to sustain attention between meaning and form while reading, measured by scores on 
the answers to a comprehension task and a form recognition task; and (ii) whether the type 
of attentional control (meaning/form) has a differential effect on EFL high school students’ 
reading comprehension. Sixty-one participants were submitted to five data collection sessions 
which comprised two WM tests, three retrospective questionnaires, a task used to assess 
attention to form and meaning, and a feedback session. The task used to assess attention to 
form and meaning was composed of a control and an experimental condition and included 
a text to be read and comprehension questions. Participants in the control condition were 
required to read the text in 7 minutes and pay attention to meaning, while in the experimental 
condition, they were required to simultaneously read and highlight verbs in the simple past. 
In the following step, participants answered a comprehension exercise and were offered a 
feedback session. Data were analyzed and the statistical procedures adopted revealed, in 
general terms, that attention to form and meaning in L2 reading is affected by individual 
differences in WMC. The major contribution of this study is that WMC seems to play a role 
in attending to form and meaning, that is, individual differences in WMC were shown to 
determine efficient performance in the task of paying attention to form and meaning while 
reading in a population of EFL high school students.

Palavras-chave: working memory; attention to form and meaning; reading
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Eventos de letramento e implicações no ensino de língua inglesa
Daiane da Costa Barbosa (UFAL)

Observa-se que muitas são as possibilidades de interação em língua inglesa nos dias atuais, 
em todas as esferas da sociedade. Assim, este trabalho busca refletir sobre como essas 
possibilidades de interação podem ser utilizadas em aulas de língua inglesa para promover 
maior aprendizagem. Este trabalho pretende investigar eventos de letramento em língua 
estrangeira dos quais alunos graduandos do curso de Letras, da Universidade Estadual de 
Alagoas - UNEAL - participam em seu cotidiano, dentro e fora do ambiente da universidade. 
Objetivamos verificar quais são os eventos de letramento em que esses estudantes participam 
e sua (eventos de letramento) relação com a aprendizagem em língua estrangeira, inglês. 
Finalmente, uma vez que consideramos que os eventos de letramento contribuem para 
aprendizagem em LE, buscaremos verificar que práticas pedagógicas já são e as que podem 
ser desenvolvidas nos cursos de Letras para a promoção de eventos de letramento em aulas 
de língua inglesa. Este estudo será configurado em dois momentos. Primeiramente, serão 
explicitados os conceitos teóricos que embasam a pesquisa, advindos da teoria do letramento, 
letramento crítico, multiletramentos e seus pontos de encontro com a abordagem comunicativa. 
No segundo momento, será realizada uma entrevista semi-estruturada com alunos graduandos 
do curso de Letras da referida universidade, a fim de se gerar os dados necessários para a 
realização da pesquisa. Espera-se, dessa forma, que as reflexões teóricas aqui apresentadas 
junto com a análise dos dados tragam contribuições úteis ao ensino de língua inglesa.

Palavras-chave: letramento; ensino; inglês

Uma abordagem psicolinguística da relação entre sistemas de memória e níveis de 
proficiência em L2: um estudo com bilíngües e monolíngues
Daniela Brito de Jesus (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)

O presente estudo tem como objetivo investigar a relação entre dois sistemas de memória 
– declarativa e procedural - em L1 - e dois níveis distintos de proficiência em L2 – inicial 
e avançado - a partir das premissas do Modelo Declarativo Procedural, um modelo 
neurocognitivo de linguagem proposto por Ullman (2001b e 2005, por exemplo). O modelo de 
Ullman (2001b e 2005, por exemplo) tem como premissa principal a ideia de que a linguagem 
é adquirida e processada por dois sistemas cerebrais de memória (memória declarativa e 
procedural). O Modelo Declarativo Procedural (ULLMAN, 2005, por exemplo) postula que 
esses sistemas de memória trabalham de maneira independente, apesar de interagirem 
de diversas formas. No caso da L1, o modelo explica que a memória declarativa refere-se 
ao léxico mental, a representação e ao uso de conhecimento relacionado a fatos e eventos; 
já a memória procedural refere-se a aspectos de gramática, registro de novas informações, 
hábitos e controle de habilidades motoras, especialmente as que envolvem sequências 
(ULLMAN, 2005). Especificamente, o presente estudo visa investigar o desempenho de 
bilíngues do par linguístico Português brasileiro-Inglês Americano em tarefas cognitivas de 
memória declarativa e procedural, linguísticas e não-linguísticas, em L1, em uma população 
de 40 adultos jovens (bilíngues e monolíngues). Os participantes foram submetidos a um 
teste de proficiência adaptado de acordo com o nível de proficiência, no caso dos bilíngues 
(KET ou PET, da Cambridge) e no caso dos monolíngües, a um mini-teste linguístico, além 
de quatro tarefas cognitivas no computador, para mensuração das variáveis dependentes 
tempo de resposta e número de acertos. Na variável tempo de resposta, os resultados obtidos 
apontam diferenças significativas em desempenho na maioria das comparações consideradas, 
especialmente na tarefa de memória declarativa lingüística. Já na variável número de acertos, 
seis comparações entre os grupos apontam diferenças significativas em desempenho, em um 
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total de 12 comparações. A presente pesquisa tem implicações para a aprendizagem do léxico 
e da gramática em L2.

Palavras-chave: memória; proficiência; desempenho

Experiências de aprendizagem em contexto digital: narrativas de estudantes do 
projeto IngRede
Daniela Elisa Duarte Ferreira (UFMG)

O estudo do contexto da aprendizagem de uma língua estrangeira, bem como dos fatores 
que modulam o processo, é parte essencial para seu entendimento profundo. Para alcançar 
este objetivo, a pesquisa reflexiva pode ser um caminho para transformações e também para 
a análise crítica da sala de aula, na qual o macro-processo e micro-processos que estruturam 
o ensino/aprendizagem são investigados. No escopo da LA, o construto de experiências de 
Miccoli (2010) começou a ser utilizado para ajudar professores e estudantes, através da reflexão 
sobre as próprias experiências, a compreender processos que ocorrem dentro do processo de 
aquisição de uma língua estrangeira e que são relacionados às experiências de aprendizagem.  
A partir deste framework, muitos estudos foram desenvolvidos tendo as experiências como 
tema (CONCEIÇÃO, 2004; 2006; ARAGÃO, 2007; BAMBIRRA, 2009; LIMA, 2009, entre outros). 
Esses trabalhos representam as múltiplas possibilidades de investigação das experiências e, 
que, as conclusões alcançadas a partir desses estudos apresentam importantes avanços para 
a área de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. Apesar da diversidade de temas 
abordados, os estudos com foco nas experiências foram restritos à sala de aula presencial e 
não abordaram meios virtuais de aprendizagem. Os resultados obtidos a partir desta pesquisa 
podem contribuir para a LA, na medida que busca compreender como as experiências de 
aprendizagem no contexto da sala de aula tradicional, já estudadas e catalogadas em várias 
pesquisas, ocorrem no contexto digital. Sendo assim, este trabalho apresenta os resultados 
parciais da investigação das experiências de aprendizagem no contexto digital, tendo como 
contexto duas disciplinas de Inglês Instrumental on-line, as quais compõem o Projeto 
IngRede na UFMG. Por meio de narrativas de aprendizagem postadas em blogs nos AVAs 
das disciplinas durante o semestre, 80 estudantes relataram e reconstruíram suas experiências 
dentro e fora do contexto digital.

Palavras-chave: experiências de aprendizagem; ensino a distância; pesquisa narrativa

O ensino de língua inglesa através dos multiletramentos: o papel das universidades 
de Letras
Daniele Barbosa de Souza Almeida (UNIT)
Elaine Maria Santos (UNIT)

O ensino de língua inglesa esteve, ao longo dos tempos, pautado na análise do melhor método 
a ser empregado, como atestam os trabalhos de Brown (2007), Silveira (1999) e Harmer (2002). 
Esta visão de ensino de idiomas através de métodos e abordagens se constitui, na realidade, 
em um posicionamento simplista em relação ao verdadeiro processo de ensinagem, citado, 
inicialmente, por Anastasiou (1998), ao propor o confronto entre os conhecimentos de alunos 
e de professores, com o objetivo não apenas de promover a internalização de conhecimentos 
linguísticos, mas, principalmente, de repensar a formação do aluno. Diante desse novo 
posicionamento sobre o papel do professor e das interações educativas, termos como entre-
lugar (BHABHA, 1998), novos letramentos e multiletramentos (COPE; KALANTZIS, 2000), 
letramento crítico (NORTON, 2007), e letramento digital (KLEIMAN, 1995) começaram a 
surgir, despertando novas inquietudes e levantando novos questionamentos. A Universidade, 
local de formação de futuros professores, deve estar preparada para dar o suporte teórico-
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prático sobre os termos aqui retratados, com o objetivo de auxiliar os seus alunos na busca 
por melhores práticas e posturas em sala. Os currículos dos cursos de letras precisam dar 
uma maior ênfase ao ensino de línguas através do texto, que se distancie da leitura linear e 
decodificadora verificada nas aulas de ensino fundamental e médio, conforme salienta Grellet 
(1982). Com a adoção de uma postura crítico-reflexiva, a leitura passa a permitir identificações 
e afastamentos, estando, assim, respaldada em uma visão de ensino que privilegia os 
multiletramentos. É objetivo deste projeto de pesquisa propor uma análise dos currículos dos 
alunos de letras-ingles da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Tiradentes, SE, 
verificando de que forma os cursos de letras-inglês estão preparando os alunos para trabalhar 
a teoria dos multiletramentos.

Palavras-chave: universidades de Letras; multiletramentos; ensino de inglês

Matizes para o desenho de abordagem de ensino da Língua Estrangeira/Inglês em 
cursos de nível médio integrados aos técnicos do Instituto Federal de Goiás, Campus 
Jataí
Daniella de Souza Bezerra (IFG)

Este trabalho adentra a Educação Técnica de Nível Médio Integrado (EMIT), ofertada pelos 
Institutos Federais, no intuito de desenhar matizes de uma abordagem de ensino-aprendizagem 
para o Componente Curricular Língua Estrangeira/Inglês (CCLEI), captada na bricolagem 
dos dizeres de seus professores (da formação geral e técnica), alunos, técnicos administrativos 
e representantes de empresas da região a fim de subsidiar a elaboração futura de materiais 
didáticos para as aulas de CCLEI dos cursos EMIT em Agrimensura, Edificações, Eletrotécnica 
e Informática, do campus Jataí do Instituto Federal de Goiás. Esse procedimento de ouvir o 
que os membros da comunidade escolar pensam se faz necessário pelo fato da primeira etapa 
da elaboração de materiais ser a fase da análise, na qual são feitos um estudo e caracterização 
do contexto com vistas a definição dos objetivos do curso (LEFFA, 2003; ALMEIDA FILHO, 
2007). Justifica-se aqui o entendimento de currículo como uma seleção de conhecimentos a 
serem ensinados e aprendidos dependendo da finalidade e dos objetivos educacionais os 
quais devem ser pensados e sistematizados coletivamente (BRASIL, 2007). Em síntese, os 
resultados deste estudo apontam, dadas às expectativas de aprendizagem dos membros da 
comunidade escolar investigada, a opção pela elaboração de materiais comunicativos de base 
temática (XAVIER, 1999), os quais poderão fazer do CCLEI um dos elos que possibilite a 
formação humana integral (BRASIL, 2007) dos egressos de cursos EMIT, de modo que o CCLEI 
interdisciplinarize conteúdos de formação geral e profissional. Pelos matizes dos dados, pode-
se desenhar como o objetivo geral do CCLEI a preparação dos alunos para serem atribuidores 
e produtores críticos e competentes de significado de textos em LEI tanto do âmbito do mundo 
sócio-politíco-cultural quanto do mundo do trabalho da área de um curso EMIT.

Palavras-chave: ensino médio integrado ao técnico; língua estrangeira inglês; abordagem de 
ensino-aprendizagem

Os desafios do uso das novas tecnologias: formação contínua de professores de 
inglês das FATECs
Darli Regina Paschoalini Vaccari (FATEC)
Mariane Teixeira (FATEC IPIRANGA)

Este artigo tem como objetivo principal trazer os resultados de uma pesquisa realizada nas 
Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATECs), uma instituição pública de ensino 
superior, sobre a atitude dos professores de língua inglesa perante as novas possibilidades 
de incorporação das TICs (Tecnologia de Informação e Comunicação) em sua prática, mais 
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especificamente como recurso de ensino de língua inglesa em cursos de tecnologia (KELLNER 
& KIM, 2010). Além disso, através da discussão apresentada, será possível averiguar até que 
ponto os alunos fazem uso das diversas ferramentas tecnológicas para promover a autonomia 
na aprendizagem ou prática do idioma. Mudanças no ensino (BUZATO, 2006; UNESCO2008a; 
KELLNER & KIM, 2010; Cope & Kalantzi, 2000; entre outros) fazem comque a aprendizagem 
não aconteça apenas com base no ensino face a face, mas também através de recursos 
tecnológicos, particularmente da internet, como possibilidade ao acesso à informação e a novas 
formas de aprendizagem (GIROUX, 1997; UNESCO, 2008a). Neste contexto, o papel educação 
é de fundamental importância uma vez que ela objetiva fornecer os subsídios necessários para 
a inserção desses recursos para novas práticas em sala de aula. Para se chegar esses resultados 
foram utilizados questionários online como instrumentos de pesquisas, aplicados a alunos e 
professores com o objetivo de compreender o uso cotidiano e possibilidades de uso das novas 
tecnologias digitais em contexto de ensino-aprendizagem de LE. Ressaltamos ainda, que este 
artigo mostrará um recorte de uma pesquisa maior que objetiva promover um curso gratuito 
de formação contínua de professores da rede pública para o uso das TICs.

Palavras-chave: TIC; formação contínua de professores de língua inglesa; ensino-
aprendizagem de língua inglesa

The beliefs of teachers and students regarding the integration of technology in the 
ESP classroom 
Delfina Cristina Paizan (UNIOESTE)

English for Specific Purposes (ESP) can be seen from different perspectives (STREVENS, 1988; 
HUTCHINSON & WATERS, 1987; DUDLEY-EVANS & ST JOHN, 1998; CELANI, 2008), though 
for all perspectives the learners’ learning needs are seen as key. Needs analysis of ESP learners, 
however, receives different interpretations. A ‘narrow’ interpretation focuses on the language 
content, which is usually defined externally (e.g. by the job market). A ‘broad’ interpretation 
focuses also on the learners´voice, that is, it examines their attitudes, motivations, beliefs and 
so on (NUNAN, 1984; BENESCH, 2001). Starting from a view that the involvement of students 
and teachers in the design of educational technology may lead to a better understanding 
of their needs (SILVA & BREULEUX, 1994), an ESP teacher, a group of ESP students and 
a Software Engineering teacher worked together in order to design an educational system 
to support ESP teaching and learning in a Computer Science course. This paper sets out to 
describe the initial beliefs expressed by the ESP students and their ESP teacher regarding the 
possibility of integrating technology in this context. Where do these beliefs overlap? Where do 
they differ? What are the implications of these argreements and disagreements?

Palavras-chave: ESP; beliefs; technology

“Não é porque somos de escola pública que temos que ser pior”: representações dos 
professores de língua inglesa de Curitiba sobre suas práticas docentes 
Denise Akemi Hibarino (UTP)

As discussões presentes neste trabalho fazem parte do projeto de pesquisa que investiga as 
representações construídas pelos  professores de língua inglesa da rede estadual de Curitiba 
acerca de suas práticas docentes. Iniciado em 2011, o principal objetivo deste trabalho é, além de 
identificar as representações dos professores entrevistados, analisar como elas são construídas 
e desconstruídas ao longo de sua experiência dentro e fora de sala de aula. Para tal, as discussões 
de Almeida Filho (2008), Celani e Magalhães (2002), Gil (2005), Barcelos e Vieira-Abrahão 
(2010) e Gimenez (2005, 2011) são o referencial teórico que permitem compreender como os 
professores constroem as representações a respeito de  sua própria prática, do papel do aluno 
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e do papel da língua inglesa  nos contextos em que atuam. A partir da pesquisa qualitativa, os 
participantes entrevistados revelaram a preocupação com o nível de proficiência, a qualidade 
dos cursos de Letras e um profundo engajamento nas comunidades em que trabalham. Além 
disso, também foi possível notar  a defesa da escola  pública como um espaço produtivo de 
trabalho com a língua inglesa e as percepções  de cada  um dos participantes  sobre o seu 
papel de transformador. Desta forma, este trabalho mostra que analisar o pensar do professor 
de língua  inglesa (Gil, 2005) em atuação na rede pública de ensino de Curitiba possibilita 
aos professores pesquisadores das universidades e aos estagiários dos cursos de Letras novas 
perspectivas sobre o ensino público.

Palavras-chave: formação de professores; ensino-aprendizagem de língua inglesa; linguística 
aplicada

Issues of cultural identity and language barriers for Brazilian immigrants in South 
Florida 
Diógenes Cândido de Lima (UESB)

Because of the social, financial and political difficulties that Brazil has been facing in the last 
three decades, younger Brazilians, for the most part, started looking for financial and social 
betterment outside the country once such opportunities were no longer available to them inside 
Brazil. South Florida, especially the Miami area, has become a destiny for a great number of 
Brazilian immigrants. However, there appears to be in the literature a lack of research dealing 
with cross-cultural communication and the language barriers of these immigrants. Therefore, 
in an effort to address this lack, the purpose of this study is to investigate questions of identity 
and cross-cultural communication with Brazilian immigrants in South Florida due to cultural 
differences and/or language barriers. The data for this study were collected by means of a 
questionnaire and interviews. The questionnaire was treated as a test, and it was applied the 
point biserial correlation technique for computation of the items. The results of the study 
showed that indeed most Brazilians migrate to the U.S. because of financial reasons and that 
they do face problems of communication because of language barriers. It was also evident 
through the study that these migrants have to deal with serious problems of identity and 
adjustment to the American culture.

Palavras-chave: cultural identity; language barriers; cross-cultural communication

O impacto da tecnologia no ensino-aprendizagem de língua inglesa em escolas 
públicas do Paraná
Edcleia Aparecida Basso (UNESPAR-FECILCAM)

A pesquisa ora apresentada faz parte de um projeto maior intitulado “O professor de Língua 
Estrangeira: contextos, saberes e práxis”, cadastrado no CNPq, cuja coleta e interpretação dos 
dados seguem a linha interpretativista, usando dados quantitativos quando necessários para 
descrever e explicar a realidade encontrada. O foco escolhido para análise é o impacto causado 
pela introdução, acessibilidade e uso ou não da tecnologia no ensino de língua inglesa nas 
escolas públicas estaduais do Paraná. Os dados advirão de questionários aplicados a 498 alunos 
do Ensino Médio e Fundamental, entrevistas com seus 25 respectivos professores de Inglês e 
com os diretores e coordenadores dessas escolas. Como dados secundários serão utilizados 
diários de campo e observação de uma  8ª série, ao longo de uma intervenção pedagógica que 
objetivou a criação pelos estudantes de um blog, estudado e pensado como suporte e gênero 
discursivo, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares do Paraná. Os dados revelam que 
a tecnologia pouco impacto e contribuição tem trazido ao ensino de língua inglesa nas escolas 
públicas, uma vez que quase nunca é utilizada. Os estudantes ainda preferem aprender uma 
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LE com seus professores, demonstrando desconhecimento de um processo de ensino mediado 
pela tecnologia.

Palavras-chave: tecnologia; ensino-aprendizagem de língua inglesa; impacto

Estudo quantiqualitativo da língua inglesa a partir de software linguístico-estatístico: 
interface entre a Linguística de Corpus e o ensino de vocabulário
Eduardo Batista da Silva (UNESP)

O conhecimento do léxico fundamental da língua inglesa – as 2.000 palavras mais comuns 
(NATION, 2001) –, além do vocabulário acadêmico (COXHEAD, 2000), apresenta-se como 
importante material tanto de recepção quanto de produção linguística. Consequentemente, 
professores e estudantes que precisam lidar com a língua inglesa podem utilizar dados 
linguísticos advindos de corpora para enriquecer seu repertório lexical, de maneira prática. Tal 
procedimento tende a fornecer resultados positivos, uma vez que dinamiza o reconhecimento 
e o entendimento das palavras. Nesse sentido, essa comunicação tem como objetivo geral 
apresentar aspectos quantitativos e qualitativos relacionados à língua inglesa na modalidade 
escrita, ressaltando características de textos tanto da língua geral quanto de línguas de 
especialidade. Cumpre como objetivo específico da comunicação fornecer possibilidades de 
prática de vocabulário por meio dos recursos de um software linguístico-estatístico gratuito 
disponível online, VocabProfile,  especialmente desenvolvido para o estudo de vocabulário 
em língua inglesa, desde os níveis mais elementares até os mais proficientes. A fundamentação 
teórica recorrerá aos trabalhos embasados na Linguística de Corpus e no ensino de vocabulário 
em língua inglesa, a saber: Cobb (2007), Coxhead (2000), Davies e Gardner (2010), Meara (2001), 
Nation (2001, 2003), Silva (2011a, 2011b) e Sinclair (2004).

Palavras-chave: Linguística de Corpus; vocabulário; VocabProfile

Brazilian teachers of English in the United States: issues of identity
Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo (ASU)

Over the past decade, many states in the USA have increasingly relied on nonnative English 
speaking teachers (NNESTs), many of whom are from Brazil, to work with their English 
language learners in elementary, middle, and high schools. This presentation will report on a 
study of how Brazilian teachers of English working in these institutions perceive their identities 
in relation to the school environment and its norms, their co-workers and administrators, and 
the students and their families. Specific attention is given to the teachers’ concerns prior to 
arrival and how initial challenges are overcome, their experiences in establishing authority 
and creating a positive self-image in relation to the school community, and the role that 
language plays in defining these concerns and experiences. Results show that teachers’ bi/
multilingual skills are crucial in defining their identities as unique professionals with cultural 
sensitivity to students’ realities. However, it is also evident that the native speaker fallacy (as 
defined in Robert Phillipson’s Linguistic Imperialism) still affects the ways in which NNESTs 
are perceived (both by themselves and by others) in the school environment. The study is 
thus a significant contribution for the understanding of native speaker ideologies in English 
language teaching, and the role they play in teacher identity. Considering the growing number 
of Brazilian teachers working in the US, the study is important for teacher preparation courses 
in Letras programs across Brazil.

Palavras-chave: nonnative English speaking teachers; identity; ideology
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O ensino de inglês no século XXI: discussões sobre métodos ou multiletramentos?
Elaine Maria Santos (UNIT)
Daniele Barbosa de Souza Almeida (UNIT)

O ensino de Inglês como língua estrangeira é referenciado, segundo Howatt (1988), como tendo 
sido iniciado em pleno século XVI, em decorrência do surgimento de refugiados franceses e 
italianos na Inglaterra. Com a reforma protestante, e a existência de imigrantes em territórios 
ingleses, os primeiros compêndios para o ensino de Inglês como língua estrangeira surgiram, 
priorizando um ensino gramatical, baseado em regras oriundas do Latim. Desde então, as 
discussões sobre ensino de Inglês se restringiram a ponderações sobre qual o melhor método 
a ser empregado, com destaque para o método da gramática e tradução, o método direto e a 
abordagem comunicativa. A partir das últimas décadas do século XXI, de acordo com Cope e 
Kalantzis (2000), as discussões da linguística aplicada mudaram de ares. As aulas de inglês não 
são mais vistas como momentos de transmissão de regras e exercícios lexicais e gramaticais. 
O aluno passou a ser valorizado como cidadão e o conteúdo que esse aluno discute em sala 
de aula passou a ser valorizado, não somente nas aulas de língua materna, como também nas 
de língua estrangeira. Essa pedagogia dos multiletramentos, segundo estes autores, tem um 
foco muito maior nas representações da língua, do que nos conceitos gramaticais, aumentando 
a multiplicidade e integração de aspectos e gêneros, capazes de gerar sentidos múltiplos no 
aluno. É objetivo deste trabalho, analisar as novas teorias dos multiletramentos, no que se 
refere ao ensino de línguas, de modo a estabelecer considerações sobre os novos paradigmas 
que permeiam o ensino de línguas e a mudança de foco de uma visão estritamente focada em 
métodos para uma outra que privilegia os conteúdos discutidos e a formação de um cidadão 
crítico. Para exemplificar as discussões levantadas, atividades de dois livros didáticos serão 
analisadas, com o objetivo de verificar o modo pelo qual os autores estão inserindo aspectos 
da teoria dos multiletramentos em suas obras.

Palavras-chave: ensino de inglês; pedagogia dos multiletramentos; abordagens e métodos

A interdisciplinaridade no curso de Letras/Inglês: uma possibilidade
Eliana Márcia dos Santos Carvalho (PUCSP)

Este artigo foi escrito com base nos estudos desenvolvidos sobre a teoria da interdisciplinaridade 
e procura relatar como é realizada a graduação de alunos do Curso de Letras/Inglês no 
interior da Bahia com o novo currículo de caráter interdisciplinar. Esta teoria é marcada na 
nova estrutura de curso e os componentes curriculares são distribuídos de forma holística 
(espiral). A principal característica do Curso de Letras dessa universidade multicampi, é a 
interdisciplinaridade e o estudo sistematizado de Língua Inglesa do primeiro ao oitavo 
semestre.  As considerações que apresento a seguir são frutos dos estudos que realizo como 
doutoranda na PUC/SP a respeito deste curso. A minha pesquisa está concentrada na área 
de Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem, e estou desenvolvendo este trabalho com 
base nas pesquisas de Celani (1996 e 2001), Fazenda (2004 e 2009) e Moita Lopes (2005). Na 
tentativa de modificar o cenário vigente, um grupo de professores daquela universidade, viu na 
reforma educacional proposta pelo MEC, a oportunidade para formar professores conscientes 
do seu papel e que compreendam o valor de sua profissão. Uma nova versão para o projeto foi 
apresentada, tendo como principal inovação a inclusão da interdisciplinaridade como “mola 
mestra” no novo currículo. O termo interdisciplinaridade tem passado por várias tentativas 
de definição. De acordo com Fazenda (2009), cada disciplina precisa ser analisada levando-
se em consideração os saberes que ela contempla, os conceitos enunciados e o movimento 
que esses saberes engendram. Entre os pressupostos apresentados nos textos básicos, destaco 
um pequeno trecho que diz: “Todo projeto interdisciplinar competente nasce de um lócus 
bem delimitado, portanto, é fundamental contextualizar-se para poder conhecer” (FAZENDA, 
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2009). Este destaque foi feito porque acredito que a contextualização é essencial na realização 
de qualquer trabalho pedagógico e de suma importância no processo ensino-aprendizagem 
de língua inglesa e no estudo da linguagem, área em que desenvolvo o meu trabalho de 
pesquisa. Este artigo pretende mostrar como a presença da interdisciplinaridade é nítida no 
trabalho escolar e que ela é recorrente nas atividades diárias que envolvem o ensino. 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; formação de professor; Linguística Aplicada

TECLE (trajetórias: ensino, computador e línguas estrangeiras) 
Eliane Carolina de Oliveira (UFG)

Nesta comunicação, pretendo apresentar algumas ações do projeto TECLE (trajetórias: ensino, 
computador e línguas estrangeiras - http://tecle.weebly.com/ nos dois últimos anos as 
quais englobam o levantamento, o mapeamento e a caracterização da utilização de recursos 
tecnológicos por parte dos docentes e dos discentes no contexto onde a pesquisa é desenvolvida, 
visando criar e fomentar propostas de formação inicial e continuada de professores de línguas 
estrangeiras pautadas no uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 
Desenvolvida na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, a investigação é 
baseada na premissa que a formação experienciada pela maioria dos profissionais de ensino 
é, não somente fundamentada no meio presencial, mas também orientada às peculiaridades 
desse ambiente (RAMOS & FREIRE, 2000). Nesse sentido, corroborando Paiva (2001, p. 93), 
“os professores deste século precisam estar tecnologicamente alfabetizados para que possam 
integrar essas novas formas de comunicação ao seu planejamento pedagógico.” Deve-se, 
portanto, proporcionar aos professores em formação inicial e continuada a oportunidade não 
só de se familiarizarem com o uso pedagógico dos recursos das novas TICs, mas também 
de conhecer os potenciais benefícios, implicações e eventuais questões que permeiam a sua 
adoção e integração na área de ensino de línguas estrangeiras (LEs) (SAMPAIO & LEITE, 
2000; BRASIL, 2002; DUDENEY E HOCKLY, 2007; BLAKE, 2008). Se almejamos, portanto, a 
formação de docentes mais preparados para lidar com ferramentas utilizadas em ambientes 
virtuais de aprendizagem e, em geral, com a inserção de novas tecnologias para fins educativos, 
é necessária uma capacitação dos mesmos enquanto ainda discentes, dessa forma atendendo 
o disposto no Art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica que exige que o currículo prepare o aluno para o uso das TICs  e de 
metodologia, estratégias e materiais de apoio inovadores. As ações que serão relatadas abordam 
desde o uso de blogs em aulas de escrita acadêmica, projetos de prática como componente 
curricular envolvendo a utilização de páginas wiki até o desenvolvimento de atividades com 
o uso da ferramenta de autoria Hot Potatoes. Outra ação a ser relatada a partir do convênio 
entre a UFG e o Exército Brasileiro é a proposta de implantação do Sistema de Capacitação 
em Idiomas para Forças Especiais (SisCIFEsp), cuja finalidade é oferecer ensino de línguas 
estrangeiras (LEs) para fins específicos, para os militares da Brigada de Operações Especiais 
(BdaOpEsp) na modalidade a distância.
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A interface do uso de contos na educação de professores
Eliane Segati Rios Registro (UEL)

A literatura em língua inglesa nos cursos de Letras possui um papel de destaque na formação 
de futuros professores, pois além de ser objeto de estudo nas aulas de literatura, pode ser 
considerada um instrumento de ensino de língua inglesa. Sob tal perspectiva, o estudo em 
tela tem por objetivo apresentar o modelo didático de conto, considerando seus principais 
elementos de ensino para que a sua transposição didática ocorra. Para tanto,  nossas bases 
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teóricas estão alicerçadas, principalmente,  nos conceitos de  Bronckart (1999/2003/2009), no 
que se refere à análise de texto, em Cristovão (2007)  para modelo didático,  Dolz e Schneuwly 
(2004) no que tange à transposição didática e  Gotlib (2003), ao considerar as características 
do gênero conto.  Os resultados demonstram que o gênero conto é um forte aliado para o 
desenvolvimento da educação de professores de línguas.
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Recursos tecnológicos e ensino de inglês - duas propostas didáticas de produção 
linguística: vídeos e travel blogs
Ewerton Gleison Lopes Branco (UFPA)

Nosso trabalho objetiva compartilhar os resultados de duas propostas didáticas de produção 
linguística aplicadas com alunos de graduação em Inglês da UFPA, na disciplina Inglês  
Intermediário.  Na primeira, os alunos produziram vídeos baseados em contos de autores 
como Edgar Allan Poe e O. Henry. Na segunda, produziram travel blogs, em que foi proposto 
aos alunos criar uma foto-montagem deles, acompanhada de um texto em inglês, em lugares 
reais ou fictícios da literatura, no formato de  diário de viagens como se eles tivessem viajado 
para lá. Os alunos escolheram locais como  Wonderland (Alice), Hogwarts (Harry Potter), 
Narnia (As crônicas de Nárnia) e  Far-Far Away (Shrek). O embasamento teórico do trabalho 
pauta-se nos estudos sobre o uso de recursos tecnológicos no ensino de línguas. Baseado em 
Dudeney & Hockly (2007), buscamos aplicar  recursos que os alunos utilizam normalmente 
fora de sala de aula a fim de integrar o cotidiano deles aos conteúdos que estão sendo estudados 
em sala. As propostas desenvolvidas mostraram-se bem sucedidas tanto em relação a motivar 
os alunos a realizar as tarefas, o que podemos notar pela qualidade dos trabalhos, quanto em 
fomentar a produção lingüística, já que os alunos buscaram utilizar até mesmo vocabulário 
e estruturas de língua que estavam além no nível em que eles estavam. Esperamos trocar 
experiências a respeito do assunto e incentivar a adaptação das nossas propostas para serem 
aplicadas em outros contextos de ensino.  

Palavras-chave: recursos tecnológicos; produção lingüística; ensino-aprendizagem de Inglês

Complementarities between language and image in the film Sex and the City
Fábio Alexandre Silva Bezerra (UFSC)

An increasing number of studies have investigated the role of semiotic modes other than 
verbal language in contemporary society (BEZERRA, NASCIMENTO & HEBERLE, 2010; 
BÖHLKE, 2008; CHRISTIE, 2005; HEBERLE & MEURER, 2007; IEDEMA, 2001; KRESS & VAN 
LEEUWEN, 2006; O’HALLORAN, 2007; THIBAULT, 2000). In this context, the meanings 
produced through the interrelation of the semiotic resources deployed by verbal language 
and images have been explored in a number of ways (ROYCE, 1998; MARTINEC & SALWAY, 
2005; BATEMAN, 2008; UNSWORTH & CLEIRIGH, 2009), all analogizing the intra-modal 
texturing resources of language. Conversely, this paper addresses intermodal complementarity 
by exploring the dimension of instantiation in Systemic Functional Linguistics (HALLIDAY 
& MATTHIESSEN, 1999, 2004; MARTIN, 1992) and seeing each semiotic mode as ‘different in 
kind’ (PAINTER & MARTIN, in press). This way, the analyst may investigate 1) how much 
of the meaning potential of each semiotic mode has been mobilized and 2) how the meanings 
committed couple together, thus creating either convergence or divergence between the 
meanings construed by both semiotic modes. Preliminary results of the intermodal analysis 
show a convergent representation of women mostly being active in less specialized fields 
(MARTIN, 1992) – e.g. shopping and the search for love.

Palavras-chave: Sex and the City; intermodal complementarity; coupling and commitment
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O uso de foruns na formação do professor de inglês: uma análise sistêmico-funcional
Fabiola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UNEMAT)

Esta comunicação tem como objetivo apresentar uma análise dos registros escritos dos 
participantes de foruns de discussão online em uma disciplina de Lingua Inglesa no curso 
de Letras. Nesses fóruns, foram discutidos textos sobre a formação do professor de inglês. 
Para tanto, o presente estudo utiliza os pressupostos teóricos e metodológicos que embasam a 
comunicação mediada pelo computador, bem como o modelo a comunidade de investigação 
proposto por Garrison, et al (2000); Garrison et al, Rourke et al (2001), Anderson et al (2001), 
bem como os estudos que fundamentam a utilização de foruns no ambiente educacional  
(ANDERSON & KANUKA, 1997; COLLINS & BERGE, 1995; PAIVA, 2010). Nesta parte, serão 
apresentadas as características gerais das Presenças (Social, Cognitiva e de Ensino), porém o 
enfoque será na Presença Social nos fóruns. No que refere a análise linguística, este estudo 
terá como suporte os pressupostos da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1994;  
MARTIN, 2003; HUNSTON & THOMPSON, 2000; EGGINS & SLADE, 1997).

Palavras-chave: fóruns; formação de professores; gramatica sistêmico-funcional

Sessão de visionamento: estímulo para reflexão na formação de professores de 
língua inglesa
Fernanda Costa Ribas (UFU)

Como ressalta Celce-Murcia (2001), somente a experiência não garante o desenvolvimento do 
professor. É necessário que haja reflexão, ou seja, que os professores coletem dados sobre seu 
ensino, examinem suas atitudes, emoções, crenças e práticas, olhando para dentro de si e para 
seus cursos. Refletindo sobre sua prática, os professores podem expandir seu entendimento do 
processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, ampliar o repertório de estratégias a 
serem empregadas em suas aulas e melhorar a qualidade das oportunidades de aprendizagem 
que oferecem aos alunos. Richards (1990) entende a reflexão como um componente chave para 
o desenvolvimento do professor, que pode levá-lo a passar de um comportamento guiado 
principalmente pelo impulso, intuição ou rotina para um comportamento guiado pela reflexão 
e pensamento crítico. Diversas atividades podem ser desenvolvidas com e pelos professores 
para que possam refletir sobre sua prática: aplicação de questionários aos alunos, escrita 
de diários reflexivos e sessões de visionamento a partir de aulas gravadas em vídeo. Neste 
trabalho, iremos discorrer sobre o desenvolvimento de sessões de visionamento, ou seja, 
sessões de discussão sobre aulas, que ocorreram entre um professor formador e professores de 
língua inglesa. O objetivo de tais sessões foi criar espaço para que os professores participantes 
pudessem analisar, interpretar e refletir sobre suas ações, crenças e emoções. Os dados que 
serão apresentados e discutidos foram coletados com dois professores em formação inicial 
e dois professores em serviço (de uma escola pública) como parte do projeto de pesquisa 
“Aspectos cognitivo-afetivos da formação inicial e continuada de professores de língua 
inglesa”. Nesta comunicação, discutiremos sobre o potencial das sessões de visionamento, as 
etapas envolvidas nas sessões e o papel do professor formador, de forma a colaborar com o 
desenvolvimento de uma postura reflexiva por parte dos professores participantes.  

Palavras-chave: sessão de visionamento; formação de professores; reflexão

Os efeitos do insumo encharcado na aquisição dos sintagmas nominais
Flávia Catena (UFSC)

O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada com crianças e adolescentes, estudantes 
iniciantes de inglês como LE e tem como objetivo apresentar os efeitos do insumo encharcado 
(estratégia implícita) na aquisição dos sintagmas nominais do inglês em suas formas simples 
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(English book) e complexa (excellent Italian restaurant). Os aprendizes, 21 crianças em 
idades de 9 e 10 anos e 23 adolescentes entre 15 e 18 anos foram submetidos a 2 jogos de 
percepção, os quais estavam encharcados de estruturas simples (Jogo 1) e complexas (Jogo 
2) do sintagma nominal do inglês. Logo após a realização dos jogos (que se tratavam de 
tarefas comunicativas – tasks), os aprendizes responderam a um teste imediato (Testes 1 e 
2), que buscou avaliar  a percepção consciente (noticing) das crianças e adolescentes sobre as 
versões simples e complexas do sintagma. Os dados foram submetidos à análise estatística 
que demonstrou que o insumo encharcado pareceu ser suficiente para a percepção da versão 
simples do sintagma nominal, independentemente do fator idade, ou seja ambos os grupos de 
participantes apresentaram desempenho significativo na percepção da versão simples. Com 
relação à versão complexa, esta estratégia não demonstrou ter sido capaz de gerar percepção 
tanto entre as crianças como entre os adolescentes. Neste trabalho, a percepção foi investigada 
em nível de noticing  (SCHMIDT, 1995, 2001), que de acordo com o autor, ocorre de maneira 
consciente, sendo o primeiro passo para a aprendizagem/aquisição.

Palavras-chave: insumo encharcado; aquisição; sintagmas nominais

Language awareness: a plurilingual approach to Foreign Language Education
Giana Targanski Steffen (UFSC)

This study examined how the process of development of plurilinguistic knowledge occurs and 
how it influences the awareness of language students bring to the 5th grade. In order to do so, 
the student-participants were involved in a small-scale intervention where they were exposed 
to a series of plurilingual activities that aimed at helping students develop Language Awareness 
(HAWKINS, 1981), which is a proposal for language education encompassing five domains 
of competence: cognitive, affective, social, power and performance (JAMES & GARRETT, 
1998).  Language education is seen, under this perspective, as an attempt to offer a solution to 
the isolation in which foreign languages are usually taught at school. This isolation has been 
constant in language teaching designs for most of last century, from the direct method which 
rejected translation, to behaviorism which understands translation as a negative interference to 
foreign language learning. Language Awareness, on the contrary, motivates the development 
of plurilingual and pluricultural competences, that is, handling other languages enables the 
individual to activate his or her knowledge of languages and bring it to consciousness, an aspect 
to be encouraged instead of discarded. A pluralistic approach to language teaching is then 
one in which students will work on several languages (including their mother tongue and its 
varieties) simultaneously. Results showed that Language Awareness, as a plurilingual approach 
to foreign language education, can aid students in the development of linguistic abilities such as 
intercomprehension, knowledge of specific characteristics of languages, languages comparison, 
understanding the meaning of words by its co-text and context, relating language and culture 
and most of all, respect for different languages and cultures.

Palavras-chave: language awareness; Foreign Language Education; plurilinguistic knowledge

Mobile learning: integrando o letramento visual ao ensino de Inglês
Giselda dos Santos Costa (UFPE)
Francisca de Fátima de Lima Sousa (IFPI)

Esta comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais de recentes  
projetos (SANTOS COSTA, 2009-2011) que investigam o uso do celular  ensino de Inglês. 
Propõe-se uma nova interpretação do conceito de Mobile Learning, com base nos princípios de 
affordances e  ecologia Línguiística, que são úteis na conceituação da  aprendizagem móvel. 
Discutir-se-á, também, a integração do letramento visual em sala de aula de línguas como 
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um apoio benéfico para o professor, pois o aluno obtém maior facilidade da aquisição das 
habilidades e sub-habilidades no ensino (KOVALIK & KING, 2011; STAFFORD, 2011). O público 
alvo desta comunicação são alunos de Letras, professores de língua inglesa e pesquisadores 
que visam conhecer maneiras de aproveitar as possibilidades da onipresença na tecnologia em 
suas práxis (ALLY, 2009;  KUKULSKA-HULME et al., 2009). Na oportunidade, os participantes 
poderão vivenciar  uma atividade com vídeoclip, com ajuda da tecnologia móvel, que levam 
os alunos a se tornarem mais conscientes e críticos de seu processo de  aprendizagem. Eles 
permitem que o aprendiz obtenha um feedback imediato, sendo o vídeo mais eficaz do que a 
simples correção do professor. Além disso, Esseberger (2000) afirma que os vídeos podem ser 
utilizados de forma diversa em uma aula de língua, uma vez que são um meio excepcional 
de aprendizagem, pois os alunos precisam aprender visualmente e os professores precisam 
aprender a ensinar visualmente.

Palavras-chave: mobile learning; letramento visual; affordances

A escrita em inglês como sistema adaptativo complexo: uma abordagem colaborativa 
na aprendizagem de língua estrangeira por meio das TIC
Gisele Medina Nunes (UFPEL)

Na busca por uma abordagem que abarcasse a aprendizagem de línguas de uma forma mais 
global e dinâmica, linguistas aplicados como Larsen-Freeman (1997) recorreram à teoria do 
Caos/Complexidade como metáfora para tratar desse processo. Nesta perspectiva, defende-
se que aprender uma língua é um sistema complexo, pois possui todas as suas características: 
é aberto, sensível a fatores externos e a condições iniciais, imprevisível, não-linear, regido 
por regras de baixo nível e auto-organizável. Este trabalho aponta que a habilidade escrita 
pode ser um sistema adaptativo complexo, neste contexto, sendo desenvolvida por meio de 
um blog por alunos de uma turma de Língua Inglesa de 6º e 7º semestre do curso de Letras da 
UFPel. Os textos publicados são comentados e corrigidos por colegas para o aperfeiçoamento 
da escrita em língua estrangeira. Essa correção colaborativa é considerada um fator externo 
ao sistema escrita, o qual se desequilibra constantemente formando, a cada nova intervenção 
corretiva, uma configuração mais sofisticada. Dito isto, este trabalho objetivou analisar o 
efeito da correção colaborativa em textos de um blog, verificando se há aprimoramento da 
habilidade escrita dos alunos sob a ótica da teoria do Caos/ Complexidade. Foram analisados 
textos de duas alunas e as correções dos colegas por método quantitativo e qualitativo a fim de 
observar os elementos corrigidos e a evolução dos textos em termos estruturais. Verificou-se 
uma diminuição na incidência de correção de erros de ortografia e verb pattern. Concluiu-
se, preliminarmente, que a habilidade escrita comportou-se como um sistema adaptativo 
complexo ao longo de dois semestres de atividades, uma vez que as correções agiram como 
um fator externo ao sistema, o qual se modificou para assimilar os novos elementos e com isso 
a escrita em LE das alunas analisadas tornou-se mais proficiente.

Palavras-chave: sistemas adaptativos complexos; habilidade escrita; blog

Os efeitos do retorno na produção escrita em L2
Gizelia Maria da Silva Freitas (UFPA)

Escrever na língua estrangeira é de grande importância na busca pela proficiência e nessa 
modalidade é que são testadas as habilidades lingüísticas de quem escreve. Durante esses 
testes, erros podem ocorrer, o que os tornam parte do processo de aprendizagem, indicadores 
do progresso dessa aprendizagem para o professor. Da mesma forma que o erro é importante 
e faz parte do processo de ensino-aprendizagem, corrigir também o é. Nas últimas décadas, 
certa atenção tem sido direcionada ao gerenciamento do erro nas produções escritas de 
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aprendentes de L2. Apesar disso, não se têm evidências de um consenso sobre de que forma 
professores devem responder aos erros de seus alunos, nem sobre qual estágio da produção 
pode-se endereçar o “retorno” (ALMEIDA FILHO, 1997). Alguns sugerem que o professor 
deve agir antes da produção final, pois dessa forma apresentará maior eficácia (FERRIS, 1995; 
1997). Segundo essas investigações, quando o retorno é fornecido após a conclusão de uma 
tarefa escrita, a reação do aluno pode ser de descaso ou de esquecimento e, em muitos casos, 
não entendem o comentário do professor nem procuram identificar e repensar o erro. Nesse 
sentido, o interesse neste trabalho está relacionado às formas de intervenção do professor 
com relação ao erro presente na escrita de aprendentes de inglês como língua estrangeira, 
assim como a reação desses aprendentes e os efeitos da intervenção realizada, especialmente 
no contexto em que ela se desenvolve. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho incluiu 
investigar de que forma professores encaram e tratam o erro em atividades escritas e quais 
os efeitos dessa intervenção no processo de aprendizagem da língua estrangeira. O interesse 
pelo contexto deve-se pelo fato de se tratar de um curso de formação de professores, ou seja, 
são professores trabalhando com alunos que serão/são professores da língua que estudam. 
Como orientação para a coleta de dados, levantamos as seguintes perguntas de pesquisa: que 
estratégias são utilizadas pelos professores para responder aos erros dos alunos? Como o retorno 
é percebido pelos aprendentes? Quais os efeitos deste na motivação para a aprendizagem? 
Que fatores são percebidos como (des)motivadores? O arcabouço teórico que fundamenta esta 
pesquisa perpassa as abordagens nas quais o ensino da escrita em língua estrangeira tem se 
baseado. Também tecemos algumas considerações acerca do erro e do gerenciamento deste 
na produção escrita, além de apresentarmos outro fator de grande importância no ensino/
aprendizagem de uma língua estrangeira, a motivação, com especial enfoque voltado para 
o retorno motivacional. Entendemos que seja de fundamental importância que o professor 
esteja consciente das principais teorias sobre motivação, haja vista que para motivar para a 
aprendizagem da L2 é preciso que, primeiro, se conheça a forma como os alunos aprendem 
e lançar mão de estratégias para se influenciar no comportamento dos aprendentes. Uma 
dessas estratégias, além das notas, é fornecer o retorno em sala de aula ou em seus textos 
(DÖRNYEI, 2001), o que pode produzir mudanças positivas ou negativas na aprendizagem. 
De uma perspectiva motivacional, pode-se perceber que nem todo retorno apresenta-se com 
tanta eficácia para determinados momentos e, dependendo da ação do professor, ele pode 
ou não ser produtivo para a aprendizagem da L2. O retorno eficaz deve envolver, segundo 
Dörnyei (2001), três aspectos principais: 1) é necessário que tenha uma função gratificante, 
isto é, pelo elogio se pode aumentar a satisfação do aprendente, assim como seu espírito de 
aprendizagem; 2) ao se expressar confiança e encorajamento, o retorno pode despertar no 
aluno autoconfiança e uma visão positiva acerca de si mesmo; e 3) levar o aprendente a refletir 
sobre as áreas que precisam ser melhoradas, além de identificar possíveis estratégias para 
maximizar a aprendizagem. A esse terceiro tipo de retorno, Raffini (apud DÖRNYEI, 2001) 
denomina “positive information feedback” (retorno de informação positiva), o qual envolve o 
retorno descritivo e positivo a respeito dos pontos fortes, das conquistas, progresso e atitudes. 
Mas o mais importante, segundo Good e Brophy (apud DÖRNYEI, 2001, p. 124), é que esse 
retorno “fornece aos alunos informações, mais que julgamentos contra padrões externos ou 
realizações de pares (cuja principal característica é o ‘retorno controlador’)”. Além desses 
aspectos, há também aqueles sugeridos por Alison (apud DÖRNYEI, 2001) para que o retorno 
tenha eficácia e se apresente de forma positiva na sala de aula. Primeiramente, há o fato de que 
se espera que um professor não se restrinja aos erros ou pormenores cometidos pelos alunos 
enquanto negligencia contribuições positivas, quando o que se espera é o contrário. Este trabalho 
baseou-se em uma pesquisa observatória não-participante, descritiva, pois buscou descrever 
uma situação específica de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira a um grupo de 
alunos do curso de Letras/inglês. A escolha desse contexto é devida ao fato de ser o espaço 
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no qual a pesquisadora atua como professora de língua inglesa e também por ser um local 
de formação de professores da mesma língua. Trata-se, portanto, do ensino/aprendizagem 
de uma língua estrangeira a um grupo de alunos que estão se preparando para atuar como 
futuros professores dessa mesma língua. Larsen-Freeman e Long (1991) sugerem que, nesse 
tipo de pesquisa: a) o pesquisador não está envolvido nas atividades estudadas; b) o período 
de observação foi relativamente longo; c) o número de sujeitos envolvidos foi pequeno; e d) 
não houve hipóteses prévias. A coleta dos dados foi realizada com a utilização dos seguintes 
instrumentos: a) questionários (criados para que se obtivessem as percepções e práticas de 
alunos e professores no que se refere ao tratamento de erros e seus efeitos) aplicados a alunos 
e professores; b) observação de aulas, tendo em vista que um dos objetivos desse estudo era 
verificar de que forma professores fornecem o retorno nas atividades de produção escrita dos 
alunos – intervenções assim podem ser feitas em forma de conferências, com pares, com a turma 
toda etc.; e c) produção textual dos alunos. Assim, foi possível verificarmos e categorizamos 
as estratégias utilizadas por professores e, assim, organizar a ocorrências dessas estratégias, 
verificando até que ponto estas seriam motivacionais. A respeito das discussões dos efeitos 
do retorno sobre a motivação dos alunos para escrever, temos que grande parte dos alunos 
participantes afirmou sentir-se incomodado com algumas formas de retorno, principalmente 
quando seu erro é exposto aos colegas. 

Palavras-chave: produção escrita; correção; retorno motivacional

Língua inglesa on-line: uma análise das narrativas dos diários de bordo em um 
ambiente de EAD
Heloisa Helou Doca (UNIMAR)

O propósito deste estudo é analisar as narrativas dos diários de bordo em um curso de 
especialização para docentes da rede pública estadual. Tal curso faz parte do Programa 
REDEFOR (Rede São Paulo de Formação Docente), oferecido para os professores, gratuitamente, 
pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o qual visa a proporcionar oportunidades 
de formação em regime semipresencial (blended) para professores de todas as disciplinas 
do currículo e é oferecido pelas três universidades estaduais, de São Paulo: USP, UNESP e 
UNICAMP. O curso de inglês, que será abordado neste trabalho, é de responsabilidade da 
UNESP e utiliza a plataforma TeleEduc para sua viabilização. Uma das ferramentas que 
compõem o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é o diário de bordo que éum recurso que 
possibilita o registro cotidiano das reflexões do aluno sobre o processo de aprendizagem. Em 
tal espaço são registradas opiniões, dúvidas, dificuldades, situações vividas, impressões sobre 
o conteúdo do curso, metodologia, etc. A criação desse espaço de reflexão em um ambiente de 
EAD é muito importante, já que o contato presencial contínuo em que o tutor on-line registra 
possíveis insatisfações ou a não compreensão de determinados aspectos do curso, inexiste. 
O registro dessas reflexões no diário de bordo é um feedback do aluno e deve ser analisado 
de forma cuidadosa e global pelo tutor/coordenador a fim de que sejam compreendidas as 
dificuldades e insatisfações do grupo e que possíveis mudanças na diretiva do curso possam 
ser instituídas. Nossa pesquisa foca questões relacionadas à alteridade e à resistência no 
discurso encontradas nas narrativas de tais diários, investigando, assim, as diversas intenções 
que têm os cursistas. Para tanto, embasaremos nossas análises com os pressupostos teóricos 
de Vygotsky, Moita Lopes, Bakhtin, Nelly Moulin, Anna Rachel Machado, dentre outros. A 
metodologia utilizada é o acompanhamento e análises gradativas da primeira edição, 2010-
2011, nos diários que os pós-graduandos escreveram durante o curso de especialização em 
Língua Inglesa, como também um levantamento bibliográfico sobre o assunto em pauta.

Palavras-chave: diário de bordo; curso semipresencial; língua inglesa
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Collaborative writing with Googledocs: noticing the gaps in L2 production
Janaina Weissheimer  (UFRN)
Joara Martin Bergsleithner (UNB)

Technology has increasingly incorporated several teaching and learning practices; however, 
there is still a lot to be revealed about the impact of web tools on L2 skill acquisition. This 
study aimed at investigating the impact of collaborative writing with Googledocs – a web tool 
available for online co-writing and editing – on learners’ development of grammatical accuracy 
in an academic semester of English at a Federal University in Brazil. Learners were exposed to 
a hybrid experience: (a) a face-to-face tutorial and classroom practice on collaborative writing 
of flash fiction twice a week; and (b) a requirement of collaboratively writing three flash fiction 
stories online, outside the class, during one academic semester. Googledocs, as many other 
wiki tools, allows its users to collaboratively create and edit text online. Learners’ first and 
last flash fiction online stories were analyzed in terms of accuracy – number of mistakes per 
a hundred words. Learners’ impressions on the experience were collected in a questionnaire. 
The quantitative data showed that learners’ accuracy scores in writing improved significantly 
during the semester. Results were interpreted as evidence that technology-enhanced writing 
practice – in this case with Googledocs – through engaging learners in editing each other’s 
work, may have allowed them to notice their mistakes and their gaps in production and to 
correct them successfully (SCHMIDT, 1990, 1995; SCHMIDT; FROTA, 1986; SWAIN, 1985, 
1995). Qualitative results also shed light on the usefulness of technology-mediated collaborative 
writing in L2 learning and teaching by analyzing learners’ impressions about the process.

Palavras-chave: second language learning; technology-enhanced writing; Googledocs

Formação de professores e novas tecnologias: relação teoria e prática
Janara Barbosa Baptista (UNESP)

Com o advento da era digital os professores de línguas, fatalmente, interagem com alunos que 
trazem para a sala de aula experiências tecnológicas do seu cotidiano, devendo estar prontos 
a recebê-los e prepará-los, juntamente com a escola, para atuar nessa nova realidade em que 
vivemos. Assim, há a necessidade de um olhar crítico em direção aos cursos de Letras com o 
intuito de assegurar que os futuros professores estejam sendo preparados para o desafio de 
refletir criticamente e ajudar alunos a desenvolver habilidades para se comunicar nas diversas 
situações tecnológicas dentro e fora da sala de aula. Esta comunicação visa apresentar os 
resultados de parte de um trabalho de Doutorado cujo objetivo é justamente o de verificar 
como ocorre a formação de professores em relação ao uso de novas tecnologias durante o 
estágio de regência. O primeiro instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados, o 
qual será apresentado, é um questionário semi-aberto para obter informações gerais sobre 
os participantes da pesquisa, principalmente no que se refere às novas tecnologias. Para o 
desenvolvimento desse trabalho, serão abordados conceitos relacionados, principalmente, 
a letramento digital (TFOUNI, 1988; KLEIMAN, 1995, 2003, 2005, 2006; SOARES, 1988, 
2000, 2002, 2004; ROJO, 1988, 2001, 2006; BUZATO, 2006, 2009) e formação de professores 
(PERRENOUD, 2000; BUZATO, 2001; FREIRE, 2009; ALMEIDA FILHO, 2009; PAIVA,  2010). 
A análise levada a cabo até o momento permitiu observar que um dos desafios dos formadores 
dos professores de línguas é assegurar que esses futuros educadores estejam preparados, 
através de experiências teóricas e práticas já na graduação, para exercer um novo papel em 
um mundo digital repleto de transformações constantes.

Palavras-chave: formação de professores, letramento digital, ensino de língua estrangeira
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Letramento crítico e ensino de língua inglesa: a interface entre o blog e o texto de 
opinião
Jane dos Santos (UFS/CODAP)

Tendo em vista as constantes transformações nas formas de comunicação da sociedade pós-
moderna, as Orientações Curriculares de Ensino Médio para línguas estrangeiras (BRASIL, 
2006) colocam a educação cidadã e a inclusão digital como pontos centrais de sua proposta 
para o desenvolvimento da disciplina língua estrangeira. Neste contexto, faz-se necessário 
uma mudança no fazer pedagógico dos docentes de língua estrangeira, com a elaboração de 
aulas e materiais contextualizados, que apresentem um potencial crítico e que tenham um 
foco na construção compartilhada do conhecimento. Nesta perspectiva, este trabalho objetiva 
verificar de que forma a teoria dos Novos Letramentos aplicada ao ensino de língua inglesa 
pode contribuir para a formação de alunos mais críticos e reflexivos, e que sejam capazes de 
“compartilhar, recriar, recontextualizar e transformar conhecimentos” (p. 108). Para isto, está 
sendo realizada uma pesquisa-ação com alunos do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da 
UFS, que consiste no uso do gênero digital blog e do gênero texto de opinião como ferramentas 
para a elaboração de atividades pedagógicas que desenvolvam a consciência crítica destes 
alunos em relação a sua posição na sociedade contemporânea, tanto no contexto local como 
global. O blog é um dos gêneros do ciberespaço que se caracteriza pela multimodalidade, ou 
seja, ele permite a presença de hipertextos, nos quais há uma interação constante de múltiplas 
formas de expressão (oral, escrita, visual e sonora). Portanto, é bastante adequado para o 
estudo da aquisição do conhecimento de forma não-linear. O texto de opinião, por sua vez, 
possibilita o aluno a exercitar sua capacidade de argumentação, que pressupõe a habilidade 
de refletir sobre uma determinada temática e, em seguida, expressar sua opinião sobre esta, 
através de recursos lingüísticos adequados. No decorrer desta experiência pedagógica, 
os alunos estão tendo contato com diversos textos multimodais na língua inglesa, e após a 
discussão sobre suas temáticas sociais e culturais, estão sendo estimulados a produzir textos 
de opinião nesta língua-alvo. Para fundamentar a pesquisa, buscou-se apoio na teoria dos 
Novos Letramentos (COPE & KALANTZIS, 2000; COPE & KALANTZIS, 2008; EDWARDS & 
USHER, 2008); na teoria dos gêneros textuais/discursivos (BAKHTIN, 2003; MARCUSCHI, 
2005); nos estudos da aprendizagem sóciointeracional (VYGOTSKY, 1978); assim como, nos 
estudos sobre cultura e linguagem (KRAMSCH, 1998; PENNYCOOK, 2007). A pesquisa, que 
se encontra em andamento, já apresenta resultados que podem contribuir para um melhor 
entendimento do processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa, através da inserção 
das novas tecnologias de informação e comunicação no ensino básico.

Palavras-chave: letramento crítico; ensino de língua inglesa; blog e texto de opinião

O perfil e as crenças do professor de língua inglesa das escolas públicas de educação 
básica do município de Arapiraca, AL
Jean Marcelo Barbosa de Oliveira (IFAL)

A situação do ensino de língua inglesa vem sofrendo grandes mudanças com o passar dos 
anos. Cada vez mais os pesquisadores investigam os papéis exercidos pelos profissionais da 
educação. O presente estudo aborda a língua inglesa como disciplina, seu ensino, formação e 
crenças de professores de inglês.  Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter investigativo, 
que visa identificar as crenças de professores de escolas públicas de Educação Básica de 
um município do interior do estado de Alagoas, para tentar compreender a atual situação 
do ensino de inglês nesta cidade. A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de 
questionário semiestruturado, no período de abril a julho de 2010, e envolveu 40 (quarenta) 
professores, de 30 (trinta) escolascom idades entre 18 (dezoito) e 50 (cinqüenta) anos. Os dados 
coletados revelam, dentre outras coisas, que entre os docentes pesquisados,90,7% acredita 
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que o professor é responsável pela motivação do aluno; para 79% a compreensão oral é a 
habilidade mais importante. O referencial teórico apoiou-se em estudos da área de ensino/
aprendizagem de línguas estrangeiras, que tiveram como foco de investigação a contribuição 
da língua estrangeira para a formação do indivíduo (RAJAGOPALAN, 2005; NICHOLLS, 
2001; SCHULTZ, 2005; LEFFA, 1999), em estudos sobre crenças (BARCELOS, 2000, 2003, 2004, 
2006; SILVA, 2005; ALMEIDA FILHO, 1993, 2002, 2005; FREUDENBERGER E ROTTAWA, 
2004; PAIVA, 2005) e em pesquisas sobre formação de professores (ALMEIDA FILHO, 2000; 
PAIVA, 1997; VIEIRA-ABRAHÃO, 1992; MOITA LOPES, 1991; GIMENEZ, 2005).

Palavras-chave: ensino; inglês; formação

Promovendo a motivação de aprendizes iniciantes de inglês através do uso de 
materiais autênticos
Júlia Vidigal Zara (UFMG)

Muitos são os desafios que professores de inglês podem encontrar em sua profissão, como os 
bloqueios causados pelas crenças de seus alunos, a indisciplina e as turmas grandes (BARCELOS 
& COELHO, 2006). Além disso, especialmente em turmas de alunos iniciantes, o professor pode 
se deparar com aprendizes que, ao notarem a grande distância entre o material didático utilizado 
nas aulas e as situações reais de comunicação em inglês, percebem que o caminho a ser percorrido 
é muito longo, podendo sentir-se desmotivados. Reconhecendo o papel central da motivação 
no processo de ensino/aprendizagem (DÖRNYEI & CSIZÉR, 1998) e a influência da realidade 
imediata da sala de aula sobre a motivação dos alunos (NA LI, 2006), este trabalho investiga a 
relação entre motivação e o uso de materiais autênticos em sala de aula (JOHANSSON, 2006; 
SANDELL, 2006) no contexto brasileiro. Materias autênticos apresentam vantagens por fornecerem 
aos aprendizes oportunidades de conhecerem gêneros textuais que lhes mostrem como agir 
socialmente com propósitos específicos (CRISTOVÃO et. al, 2006), facilitando a compreensão 
de como construções lexicais e gramaticais são utilizadas no discurso (CELCE-MURCIA, 2002). 
Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa-ação (CAVALCANTI & MOITA 
LOPES, 1991) com duração de 3 meses e meio em uma turma iniciante do curso de extensão de 
idiomas da Faculdade de Direito da UFMG composta por alunos de graduação de diferentes 
cursos. As atividades realizadas com materiais autênticos foram baseadas em textos de jornais, 
em piadas, em transcrições de cenas de filmes e em músicas. No final do curso, os oito alunos 
participantes responderam a um questionário. Os resultados obtidos mostram como os materiais 
autênticos ajudam os aprendizes iniciantes a estabelecerem maior conexão entre a sala de aula e 
o mundo real, aumentando sua motivação para o estudo de inglês. 

Palavras-chave: pesquisa-ação; motivação; materiais autênticos 

Experiências de aprendizagem de inglês por meio de clássicos literários adaptados
Kaciana Fernandes Alonso (CEFET-MG)

Este trabalho pretende apresentar um recorte da pesquisa de mestrado cujo objetivo visou 
documentar experiências de três estudantes que estudaram a língua inglesa (LI) por meio de 
clássicos literários adaptados a seus níveis de conhecimento. A taxonomia das experiências 
de aprendizagem de inglês, proposta por Miccoli (2007c) foi o ponto de partida para a 
identificação e categorização das experiências vivenciadas na aprendizagem com clássicos 
adaptados. A natureza dessa experiência foi documentada em nove entrevistas realizadas 
com três estudantes de inglês que cursaram aulas particulares, cujo principal recurso didático 
foi o uso de clássicos da Literatura Inglesa, com atividades de produção e compreensão 
oral e escrita, relacionadas às histórias narradas. Na análise dos dados, a variedade de 
experiências relatadas pelos participantes de natureza cognitiva, afetiva e social, entremeadas 



212

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

por experiências pessoais, contextuais, conceptuais e futuras, revelou como a aprendizagem 
acontece, conferindo aos clássicos adaptados o papel de facilitadores para aprendizagem. 
Além de proporcionar motivação, as adaptações se revelaram um recurso capaz de promover 
benefícios atribuídos ao uso de textos literários autênticos em sala de aula de línguas, conforme 
McKay (2001), Ur (1996), Lazar (1993), Duff e Maley (1990), Collie e Slater (1992) e Moody 
(1972). Dentre esses benefícios estão integração e desenvolvimento das quatro habilidades 
linguísticas, contextualização de estruturas gramaticais e itens lexicais, consciência linguística 
dos estudantes, interação negociada em sala de aula e conhecimento do contexto cultural no 
qual a língua inglesa se insere. Tais benefícios estão em consonância com princípios para o 
ensino de LE, conforme orientam Kumaravadivelu (2006), Rod Ellis (2005) e Brown (2001).

Palavras-chave: clássicos adaptados; experiências; aprendizagem de inglês 

Hiperleitura: estratégias de leitura do hipertexto em língua inglesa
Keyla Maria Frota Lemos (UERN)

Esta pesquisa de cunho qualitativo teve como objetivo principal analisar a leitura hipertextual de 
textos em língua inglesa no que concerne o uso de estratégias metacognitivas. Buscamos também 
apreciar o comportamento do leitor diante dos recursos hipertextuais, como links e ferramentas 
de busca. A pesquisa foi realizada com três alunos do curso de Letras da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte. A fim de identificar as estratégias metacognitivas utilizadas 
pelos sujeitos, os instrumentos de coleta de dados da pesquisa foram os protocolos verbais, 
gravações das verbalizações dos sujeitos sobre os pensamentos que tinham durante a leitura, 
e a gravação da interface da tela do computador, com o intuito de perceber as estratégias de 
navegação, como os sujeitos interagiram com os recursos hipertextuais. Os resultados da análise 
dos dados mostraram que os sujeitos foram capazes de utilizar uma variedade de estratégias, 
monitorando e avaliando não apenas a própria compreensão leitora, como também o material 
de leitura a respeito de seu conteúdo e organização. Porém, também pudemos perceber que os 
leitores ainda subutilizam o hipertexto e os recursos que ele oferece. Talvez por ainda estarem 
habituados ao texto impresso e sua estrutura linear, os sujeitos que participaram da pesquisa 
não exploraram muito os links presentes nos sites pesquisados. A estrutura de alguns dos 
hipertextos pesquisados, como foi mostrado na análise, não incentivavam a leitura não-linear, 
por estarem mais próximos da organização linear do texto impresso. Os sujeitos também 
mostraram mais habilidade em usar esses recursos hipertextuais, como links e ferramentas de 
busca, em sítios virtuais cujas estruturas já lhes era familiar, como por exemplo, a Wikipedia. 
Esperamos com este trabalho contribuir com as pesquisas já realizadas para que se chegue a 
uma maior compreensão do que é a leitura hipertextual.

Palavras-chave: leitura; estratégias; hipertexto

O currículo de inglês na escola bilíngue: políticas linguísticas e silenciamentos
Laura Fortes (USP)

Em nossa pesquisa de mestrado (2008), analisamos o funcionamento discursivo de sentidos 
evocados pelo significante “erro” no dizer de professores de inglês/LE. Concluímos que 
muitos desses sentidos são produzidos pela formação discursiva do “inglês como língua 
internacional”, que sustenta a evidência de uma língua “universal” cuja comunicabilidade 
é “infalível”. Ao concluirmos a pesquisa, observamos que essa formação discursiva é 
predominante na constituição de sentidos sobre a língua inglesa no contexto educacional 
brasileiro contemporâneo, alimentando um desejo de aprendizagem do idioma que se configura 
imaginariamente em uma necessidade no mundo “globalizado”. Tendo em vista tais condições 
de produção, observamos um crescimento do número de escolas que oferecem o ensino da 
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língua inglesa cada vez mais cedo, denominando-se “escolas bilíngues”, que constituem o 
objeto de estudo de nossa pesquisa atual de doutorado. Nesta comunicação, apresentaremos 
uma análise inicial de parte do corpus selecionado para essa pesquisa: o currículo de língua 
inglesa na escola bilíngue. Para tanto, adotamos a noção de currículo proposta por Popkewitz 
(2002), segundo o qual “a organização do conhecimento corporifica formas particulares de 
agir, sentir, falar e ‘ver’ o mundo e o ‘eu’”, i.e., o currículo é concebido como um mecanismo de 
regulação social. Ao mesmo tempo, numa perspectiva discursiva, analisaremos o currículo de 
língua inglesa nessas instituições escolares como um lugar de silenciamento (ORLANDI, 2002) 
engendrado, por um lado, pelo enfraquecimento/ausência de políticas linguísticas relativas 
à língua inglesa qua língua estrangeira no Brasil e, por outro lado, pelo fortalecimento da 
sociedade de mercado (ORLANDI, 2007). Trataremos, assim, esse processo de silenciamento 
como uma problemática sócio-ideológica importante no que concerne às questões de ensino e 
aprendizagem de inglês em nosso país na atualidade.

Palavras-chave: currículo; escola bilíngue; análise de discurso

Aquisição e processamento de verbos regulares e irregulares da língua inglesa como 
L1 e L2
Laura Mesquita Baltazar (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)

A questão de como as formas verbais de uma determinada língua são acessadas e armazenadas 
causa disputa entre teorias de processamento morfológico. Um dos pontos dessa disputa é se 
o passado das formas verbais, regulares e irregulares, é processado em distintos sistemas de 
memória ou se todas essas formas são processadas pelo mesmo sistema de memória. Outra 
questão bastante discutida é de que forma esse processamento verbal é realizado em uma 
segunda língua, e se esses processos cognitivos são os mesmos em L1 e L2. No presente estudo 
examinamos essas questões de processamento verbal com o objetivo de investigar se existe 
diferença no processamento de verbos regulares e irregulares do inglês tanto como L1 quanto 
como L2 e se efeitos de frequência e/ou nível de proficiência na L2 influenciam o processamento 
desses verbos. Com esta finalidade, o presente estudo contou com 72 participantes, divididos 
em três grupos: (a) experimental 1, formado com 26 brasileiros com alta proficiência em inglês 
como L2; (b) experimental 2, formado com 26 brasileiros com baixa proficiência em inglês como 
L2 e (c) grupo controle, com 20 americanos falantes de inglês como L1. A tarefa utilizada foi de 
produção do passado simples, regular e irregular, em inglês. Nesta tarefa foram utilizados 64 
verbos em inglês, dos quais 32 verbos eram irregulares (16 de baixa e 16 de alta frequência de 
uso) e 32 eram regulares (16 de baixa e 16 de alta frequência de uso). As variáveis analisadas 
foram acurácia e tempo de resposta. Os resultados estatísticos preliminares mostram que nos 
grupos experimentais houve efeitos de frequência somente no processamento dos verbos 
regulares, enquanto nos verbos irregulares não houve efeito de frequência. Em relação ao 
grupo controle, não houve efeitos de frequência para nenhum grupo de verbos, sejam eles 
regulares ou irregulares. Esses resultados são discutidos à luz dos modelos de via simples e 
via dupla de processamento e aquisição de linguagem.

Palavras-chave: processamento verbal; L1; L2

Práticas de leitura e escrita em língua inglesa: relato de experiência na Escola de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Lauro Wanderley Meller (UFRN)

Neste paper, trazemos o relato de nossa experiência como professor da disciplina Práticas de 
Leitura e Escrita em Língua Inglesa – PLE, na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte (ECT-UFRN), em Natal. Essa unidade acadêmica, fruto direto 
do REUNI (Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras), 
adota um modelo de graduação em dois ciclos e trabalha com turmas numerosas, o que nos 
obriga a repensar tanto as estratégias de ensino-aprendizagem como o conteúdo ministrado. 
Assim, tentamos nos afastar do enfoque tradicional aplicado em aulas de inglês instrumental, 
pautado em exercícios de gramática e de vocabulário, e abraçamos uma abordagem sócio-
interacional, preconizada por autores como Bakhtin e Bazerman, para os quais os gêneros 
discursivos são organizadores das práticas de leitura e escrita em nossa sociedade. 
Pretendemos levar o aluno a compreender que, para atuar como cidadão protagonista em uma 
sociedade grafocêntrica, é necessário não apenas o domínio do idioma, mas um conhecimento 
empírico de mundo, o manejo de estratégias de leitura, a identificação da função social do(s) 
texto(s) em foco etc. Pensamos já ter alcançando alguns resultados positivos trabalhando ESP 
nessa perspectiva; contudo, há ainda desafios a serem superados, pois dispomos de uma 
reduzida carga horária (30h/a), lidando com turmas de até 150 alunos, muitos dos quais real 
beginners ou que, pertencendo à área de Ciências e Tecnologia, demonstram pouco interesse 
pela disciplina. Ao expormos nossa experiência, pretendemos trocar informações com colegas 
professores universitários de inglês no sentido de discutir possíveis soluções para os desafios 
acima descritos, ao mesmo tempo compartilhando dicas sobre abordagens metodológicas a 
serem aplicadas em situações semelhantes, materiais a serem utilizados, sites de interesse, 
estratégias para se trabalhar com turmas numerosas etc.

Palavras-chave: ESP; Inglês Instrumental; práticas de leitura e escrita em inglês

A interação entre livro didático de língua estrangeira e o processo de formação do 
cidadão proposta pelos PCN
Leonice Passarella dos Reis (EAMSC)

Esta comunicação apresenta um trabalho cujo objetivo foi investigar como a formação do cidadão 
é abordada e subsidiada por dois livros didáticos (LD), Keep in Mind (CHIN & ZAOROB, 
2010) e Links: English for Teens (SANTOS & MARQUES, 2010), disponibilizados para o ensino 
de inglês como língua estrangeira moderna em 2011 pelo Governo Federal. A pesquisa se 
fundamentou nos princípios e concepções norteadores dos PCN de Língua Estrangeira para o 
Ensino Fundamental. A análise dos dados angariados através de dois checklists demonstrou 
que (1) os dois LD fomentam o tema cidadania e (2) as atividades propostas por eles podem 
promover, em níveis diferentes, o engajamento discursivo do aprendente. A discussão de 
como essas atividades nos dois livros se relacionam com temas importantes para a formação 
de cidadãos pode auxiliar o(a) professor(a) que os adotou a refletir sobre elas. Em posse dessa 
reflexão e tendo em vista que o LD, por si só, não consegue cumprir esse papel de formar, o(a) 
professor(a) e a escola podem tomar ações e práticas pedagógicas que potencializem essas 
atividades para promover a formação deste agente crítico no mundo social. 

Palavras-chave: livro didático; formação do cidadão; ensino de línguas

Letramento digital e formação continuada de professores de inglês como língua 
estrangeira
Livia Maria Ortega (UNESP)

As tecnologias de comunicação e informação têm rompido barreiras físicas das salas de aula e, 
assim, sente-se cada vez mais a necessidade de se compreender o papel do professor de línguas 
nesse novo contexto de ensino e aprendizagem e, mais ainda, o professor necessita sentir-se 
seguro com relação às novas ferramentas de que se dispõe (FREITAS, 2005; BRAGA, 2007; 
COLLINS, 2009; HALL & KNOX, 2009). Esta pesquisa, cujos resultados parciais apresento nesta 



215

Caderno de Resumos - Comunicações Individuais - Língua 

comunicação, é qualitativa de cunho etnográfico (BOGDAN & BIKLEN, 1998; ERICKSON, 1986; 
STARFIELD, 2010) e tem por objetivo investigar como se caracteriza a interação dos professores 
de inglês da rede pública em serviço com as práticas digitais no decorrer de um curso de extensão 
na modalidade semipresencial, com foco no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Além 
disso, pretende verificar como a aplicabilidade desses recursos tecnológicos na prática em 
seu contexto de sala de aula é trazida e discutida na comunidade de prática (WENGER, 1998) 
construída na plataforma online. O curso foi realizado no 2º semestre de 2010 e oferecido aos 
professores de inglês da rede pública de duas cidades em Estados diferentes. O curso buscou 
proporcionar aos professores experiências com a plataforma Moodle e com as ferramentas 
tecnológicas nele disponíveis e desafiá-los a descobrir a potencialidade desse ambiente como 
instrumento da prática pedagógica em língua inglesa Os instrumentos de coleta de dados 
foram os registros na plataforma Moodle (fóruns, chats, wikis), dois questionários e gravação 
em áudio do primeiro encontro presencial do curso.

Palavras-chave: letramento digital, formação continuada, professores de inglês

Design instructional virtual de um curso de inglês aplicado à engenharia
Luane da Costa Pinto Lins Fragoso (PUC RIO/ CEFET-RJ)

Atualmente, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) vêm ganhando espaço no contexto 
educacional. Um AVA pode ser definido como um sistema operacional ou programa destinado à 
aprendizagem sistematizada e que pode ser acessado por meio da internet, tornando-se um novo 
espaço disponível para professores e alunos, para que  juntos possam construir o conhecimento. 
Dos três modelos propostos por Mason (1998), focamos no presente trabalho nos ambientes 
integrados, baseados em atividades colaborativas e tarefas em conjunto, como as discussões via 
fóruns, o acesso e processamento de informações e realização de tarefas on-line. Vale ressaltar 
que um AVA apenas não proporciona a aprendizagem. A concepção da aprendizagem adotada 
é um fator importante quando da concepção de um ambiente virtual. Para este projeto, a 
teoria Sócio-Interacionista é o pilar, com base no pensamento de Vygostky (1978), para quem o 
conceito de zona proximal postulada pelo teórico ajuda na construção de um ambiente virtual 
colaborativo. Com o rápido crescimento da educação a distância e o uso recorrente de AVAs, 
torna-se possível a criação de cursos virtuais para os mais variados fins. Consequentemente, faz-
se necessário o conhecimento acerca de sua elaboração. É o que se denomina design instrucional. 
O designer instrucional, ou DI, é o responsável por converter os conteúdos pedagógicos para 
a metodologia a distância, escolhendo as linguagens, mídias e ferramentas mais adequadas 
para cada curso. Cabe a ele planejar, preparar, e produzir textos, imagens, vídeos, animações, 
dentre outros, congregando as atividades com as tecnologias disponíveis. Este trabalho consiste 
na apresentação de um Design Instrucional cujo foco é a elaboração de um curso de inglês a 
distância para graduandos de Engenharia de Produção e Engenharia Industrial de Controle e 
Automação de uma instituição pública federal do estado do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: educação a distância, design instrucional, engenharia 

O papel do gênero digital fórum de discussão online na educação inicial de 
professores de língua inglesa
Lucas Moreira dos Anjos Santos (UEL)

Diante do papel das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC, doravante) na 
contemporaneidade e das transformações decorridas de seus usos, é premente pensarmos os 
impactos dessas outras formas de organizar e regular as atividades humanas nos processos de 
intervenção na educação de professores de línguas, tanto em nível inicial quanto continuado. 
Objetivamos com esse trabalho, portanto, analisar o papel dos fóruns de discussão educacional 
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como instrumentos de formação profissional para futuros professores de língua inglesa. Para 
tanto, analisamos a participação de uma aluna-professora do curso de Letras Estrangeiras 
Modernas – Inglês de uma universidade estadual do norte do Paraná em um fórum e seu relato 
de experiência sobre a vivência com o referido gênero digital. As análises estão embasadas no 
modelo de análise linguístico-discursivo do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 
2003; 2006) e nas discussões sobre educação de professores de línguas e TDIC (BUZATO, 2006; 
SUTHERLAND; HOWARD; MARKAUSKAITE, 2010). Nossos resultados apontam para um 
movimento conflituoso entre o uso do fórum como um artefato para formação profissional e as 
representações da aluna-professora sobre TDIC, oportunizando um espaço de (re)elaboração 
de representações psíquicas sobre ser professor de línguas e uso de TDIC. 

Palavras-chave: gênero digital fórum; educação inicial de professores de língua inglesa

Livro didático de língua inglesa: concepções de língua e sujeito
Lúcia Maria Castroviejo Azevedo (UFU)

Este trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais de uma pesquisa em nível de 
mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade 
Federal de Uberlândia, intitulada “Livro didático de língua inglesa: concepções de língua e 
sujeito”. O corpus da pesquisa é constituído por livros didáticos (LD) de língua inglesa (LI) 
adotados em escolas públicas e aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
para serem utilizados nos anos de 2011 a 2013 no Ensino Fundamental de segunda fase, a 
saber: Keep in Mind (6º ano) e LINKS: English for teens (6º ano). O trabalho apresentado está 
inscrito no lugar teórico da Linguística Aplicada (LA) em interface com a Análise do Discurso 
Francesa (ADF) de vertente pecheutiana – para tentar dar conta dos processos ideológicos e 
das questões de (des)identificação –  e a Análise Dialógica do Discurso (ADD), ou seja, a teoria 
dialógico-polifônica de perspectiva bakhtiniana para investigar como se (des)constroem as 
representações de língua e sujeito e os efeitos de apagamentos/denegações decorrentes da 
discursividade que se produzem pela estruturação e enunciação dos conteúdos e exercícios 
do LD de língua inglesa. Nossa proposta nos remete a investigar e pesquisar a respeito da 
percepção do processo discursivo presente nos livros didáticos de língua inglesa. Dentro dessa 
perspectiva, pretendemos analisar as concepções de língua e de sujeito subjacentes ao LD de 
LI utilizado em algumas escolas públicas.

Palavras-chave: língua; sujeito; aprendizagem

O livro didático e a compreensão
Luciane Baretta (UNICENTRO)

Diversos estudos têm demonstrado a forte relação entre a aquisição do conhecimento e 
a formulação de perguntas em leitura (PEARSON; JOHNSON, 1978; OLIVEIRA, 2000; 
MICIANO, 2004, entre outros). No estudo conduzido por Oliveira (2000), observou-se que 
aproximadamente metade das perguntas trazidas pelo livro didático de língua portuguesa 
focava suas respostas em informações literais, enfatizando a instrução e não o aprendizado da 
habildade da leitura. Os dados desse e outros estudos, aliados aos indicadores de diferentes 
exames (Prova Brasil, Saeb, Enem), revelam indicativos de que as tarefas de leitura propostas 
pelos livros didáticos não estão preparando satisfatoriamente o estudante para interagir com 
o texto para a busca de informações envolvendo diferentes níveis de compreensão. O objetivo 
dessa comunicação é discutir e analisar em que medida a leitura crítica tem sido abordada nas 
tarefas de leitura dos livros didáticos de língua portuguesa e inglesa, adotados pelas escolas 
da rede estadual de ensino. Para categorização e análise das tarefas de leitura foram utlizadas 
as taxonomias propostas por Pearson e Johnson (1978) e Davies (1995). A análise preliminar 
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dos dados indica que apenas uma porcentagem das tarefas de leitura propostas pelos livros 
didáticos procura envolver o leitor num diálogo interativo com o texto.

Palavras-chave: tarefas de leitura; perguntas de compreensão; livro didático

Pesquisa colaborativa: encontros e desencontros durante o processo de 
desenvolvimento profissional de uma professora de inglês
Luciane Guimarães de Paula (UFG)

Este trabalho, que constitui parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado em 
Linguística Aplicada, realizada pelo programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos 
da UFG, defendida em abril de 2010, teve como objetivoanalisar se a reflexão colaborativa 
pode ser um instrumento catalisador do processo de reconstrução da prática. Durante 
a coleta dos dados, apesar de aspectos bem sucedidos em relação à colaboração entre a 
pesquisadora e participante, verificou-se também momentos de fracassos que não 
permitiram promover o desenvolvimento profissional da participante, uma professora de 
inglês de uma universidade pública da região sul de Goiás. A metodologia adotada foi a 
de pesquisa colaborativa que, apesar da diversidade de definições entre os pesquisadores, 
tem como ponto consensual o intuito de promover, como resultado, o desenvolvimento 
profissional. Dentre os instrumentos utilizados na pesquisa destacamos as notas do diário 
da pesquisadora, as sessões reflexivas sobre aulas gravadas em vídeo, as sessões reflexivas 
sobre textos teóricos gravadas em áudio e as entrevistas com os alunos, também gravadas 
em aulas, que são apresentadas neste trabalho. A análise dos dados permitiu-nos observar, 
apesar dos entraves enfrentados durante o processo investigativo, alguns movimentos de 
mudanças na fala e na prática da professora-colaboradora.

Palavras-chave: formação de professores; desenvolvimento profissional do professor; 
colaboração

O uso de novas tecnologias na formação inicial de docentes de língua inglesa
Maira Sueco Maegava Cordula (UFTM)

O presente trabalho apresenta o relato de algumas práticas de uso de novas tecnologias 
realizadas dentro de um projeto de iniciação à docência (PIBID) da disciplina de Língua 
Inglesa realizado com 16 estudantes de Letras em duas escolas estaduais com alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio juntamente com os professores de lnglês das escolas 
que abrigam o projeto. O objetivo da realização de práticas didáticas com o uso de novas 
tecnologias é a inserção de licenciandos e de professores da rede pública de ensino, por meio 
do desenvolvimento de competências e habilidades, em um mundo globalizado e multilíngüe. 
A metodologia de formação dos licenciandos e professores inclui: formação contínua por meio 
de uma plataforma de ensino à distância, formação pontual por meio de palestras e oficinas e 
formação prática por meio da atuação em escolas regulares do sistema brasileiro de educação. 
Durante os primeiros meses de implantação do projeto, foi possível notar que as dificuldades 
de inserção do uso de novas tecnologias na sala de aula de língua inglesa não se limitam ao 
conhecimento dos usos das novas tecnologias como ferramenta didática; na verdade, percebe-
se a necessidade primeira de se elaborar sobre o conteúdo das atividades didáticas.

Palavras-chave: língua inglesa; novas tecnologias; formação inicial

Questões de pronúncia e inteligibilidade em contexto de inglês como língua 
estrangeira
Marcelo Henrique Barbosa (PUCSP)
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O objetivo desta comunicação é apresentar um estudo sobre as características da pronúncia em 
língua  inglesa em textos lidos em voz alta por brasileiros. Este estudo, que está relacionado 
a um trabalho de pesquisa de mestrado em andamento, baseia-se na inspeção acústica dados 
coletados e na aplicação de um questionário de diferencial semântico com descritos que se 
referem à  percepção de características  fonéticas que interferem no sotaque estrangeiro e 
aquelas que afetam, também, a sua inteligibilidade
Para a inspeção acústica, utiliza-se o PRAAT, software livre, desenvolvido por Paul Boersma 
e David Weenink da Universidade de Amsterdã. Este software permite que se faça uma 
análise fonético-acústica muito minuciosa. Para este estudo foram analisados onze enunciados 
produzidos por um sujeito do sexo feminino, natural de São Paulo, com nível de inglês avançado. 
As frases foram avaliadas por um juiz, do sexo feminino, de nacionalidade britânica. Para a 
avaliação  perceptiva foi utilizado um questionário de diferencial semântico com os seguintes 
descritores: Hard Understanding - Easy Understanding; Sounds Unnatural - Sounds Natural; 
Inaccurate Intonation - Accurate Intonation; Strong Foreign Accent - Subtle Foreign Accent. 
O cruzamento dos resultados da avaliação perceptiva com os da inspeção acústica permitirão 
apontar as características de sotaque que interferiram na inteligibilidade.

Palavras-chave: ensino de pronúncia; análise fonético-acústica; tecnologia

Explicitation and technical aspects in fan-made and commercial subtitling for 
English-language horror movies in Brazil
Marcos Pereira Feitosa (UFSJ)

This paper reports on a study carried out within the field of Translation Studies, more specifically, 
Audiovisual Translation Studies, analyzing a corpus comprised of fragments extracted from 
ten different horror films produced in the current decade in English, with both commercial 
and fan-made subtitles (“fansubs” or “fantitles”) in Portuguese, drawing on categories from: i) 
studies about descriptive aspects in Audiovisual Translation modalities (DÍAZ-CINTAS, 2003; 
DÍAS-CINTAS; REMAEL, 2007); and ii) studies about explicitation in Audiovisual Translation 
modalities (PEREGO, 2003), aiming towards a characterization of fan-made subtitles in contrast 
with commercial ones.  Certain differences were found between the two types of subtitling. 
Fan-made subtitles presented a greater number of characters per subtitle.  The placing and type 
of fonts of commercial subtitles are established by the professional who produced them, while, 
in fan-made subtitles, those are chosen by the viewer.  Greater reduction, condensation and 
omission were found in commercial subtitles.  Explicitation was found in similar quantities in 
both types of subtitles, being the most frequent category found the explicitation motivated by 
cultural aspects performed by means of addition.  Occurrences of explicitation were found in 
relatively small quantities.

Palavras-chave: subtitling; fan-made subtitles; explicitation

O gênero digital blog: ferramenta pedagógica para o ensino de leitura em língua 
inglesa
Marcus de Souza Araújo (UFPA)

O computador e os gêneros digitais tornaram-se ferramentas relevantes para as práticas 
pedagógicas de nossos alunos no que concerne ao desenvolvimento do aprendizado de 
línguas estrangeiras. Dentro desse novo panorama, o gênero digital blog tem sido cada vez 
mais utilizado como um suporte na educação brasileira por requerer a utilização de recursos 
básicos, a saber, permite a facilidade de postagens, edições e atualizações, além de ser atrativo 
e um forte meio de comunicação para os alunos. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma unidade didática de leitura para o ensino de inglês  a partir da abordagem de gênero 
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textual através do uso de blog. Essa proposta foi desenvolvida e aplicada com alunos da 
disciplina “Língua Estrangeira Instrumental” de uma universidade pública-federal do norte 
do país. O trabalho foi desenvolvido pelo professor-pesquisador da disciplina no primeiro 
semestre de 2011 com 26 alunos do Curso de graduação em Letras a partir da criação de 
um blog como ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da compreensão leitora. A 
orientação teórica de gênero textual fundamenta-se na proposta pedagógica de Ramos (2004) 
que se divide em três fases: apresentação, detalhamento e aplicação. Para desenvolver a 
competência leitora do aluno em língua inglesa, o blog, além de apresentar tarefas baseadas 
em gêneros textuais, apresenta uma tarefa de pré-leitura em que o aluno terá que assistir a um 
vídeo e responder a algumas perguntas. Essas podem ser trabalhadas individualmente ou em 
grupo. O blog também apresenta uma tarefa baseada na Linguística de Corpus como forma 
de ajudar os alunos a melhor compreenderem o funcionamento do gênero proposto (resenha 
de filme). Nossa proposta pode trazer contribuições para a construção de sentido do texto, 
pois apresenta uma integração mais completa para uma melhor compreensão (familiarização 
e exploração) do gênero no ensino e aprendizagem de inglês no contexto acadêmico através 
do uso do gênero digital blog.

Palavras-chave: blog; gênero textual; leitura

PIPE: uma reflexão sobre este componente curricular na formação do professor
Maria Clara Carelli Magalhães Barata (UFU)

Esta comunicação apresenta uma discussão sobre os PIPEs (Projeto Integrado de Práticas 
Educativas) e sua contribuição para a formação de professores de Língua Inglesa nas 
licenciaturas nos cursos de Letras. Como esse componente curricular possui uma carga 
horária reduzida, é preciso transformá-lo em conteúdo significativo para a formação do 
futuro docente e provável pesquisador. O objetivo desta comunicação, portanto, é apresentar 
o plano de curso e de unidades, além dos instrumentos de avaliação do PIPE oferecido no 
sexto semestre de um curso de Letras que trabalha com a análise de necessidades e interesses 
relativos à aprendizagem da língua inglesa em diferentes contextos ocupacionais apresentando 
se a abordagem instrumental de ensino poderia ser mais eficaz que outras abordagens para 
capacitar trabalhadores de diferentes áreas a utilizar a língua inglesa em seu campo de trabalho. 
Este PIPE está ligado à disciplina Metodologia de ensino de inglês para fins específicos que é 
imprescindível na formação do futuro professor, pois expõe os alunos à diferentes abordagens 
e contextos de ensino dessa língua estrangeira.

Palavras-chave: PIPE; formação de professores; língua inglesa

Topic manipulation and flouting of the cooperation principles
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)

The goal of this study was to analyze talk between two disputants who attended a mediation 
session at the Conflict Resolution Center, a not-for-profit organization, administered by the 
Communication Studies Department at the University of Texas at Austin (US). The Center provides 
free mediation services to both public and university entities who seek mediation assistance to 
solve conflicts that may occur in these contexts. In the session analyzed in this study, two 
university graduates volunteered as participants for this study. The major aim os the analysis 
was on the way in which these disputants managed topics throughout the mediation session. The 
choice for such an analysis stemmed from the disputants’ behaviors surrounding the amount of 
information revealed or not during the mediation session; their decisions for when and why to 
disclose or not disclose; and for what purpose the topic was (not) or needed (not) to be introduced. 
Approaches to conflict resolution and Conversational Analysis were the main theories that 
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supported this work. The data was collected using an ethnographic data collection technique, in 
this case, video-recording of the talk of the participants during the mediation session at the UT 
Conflict Resolution Center. At the time the data was collected, the participants had agreed on 
the use the data for research purposes and the authorizations are documented in the Center. The 
preliminary results revolved around topic manipulation, the construction of narratives during 
the event, and also on how power relations pervaded this context. 

Palavras-chave: conversation analysis; conflict resolution; power relations

Ensino das resultativas: uma abordagem cognitiva
Maria Cristina Micelli Fonseca (UFC)
Erlândio dos Angelos Guerreiro (UFC)

O presente trabalho faz parte de um projeto maior investigando os efeitos do direcionamento 
atencional de alunos adultos a aspectos conceituais e estruturais da língua inglesa que veiculam 
resultado, as chamadas resultativas (Ex:  She washed the socks turn). Usando  o construto de 
percepção consciente, foram elaboradas atividades pedagógicas que privilegiaram Foco na 
Forma e Noticing no ensino da tipologia de Talmy (2000) e Levin & Rappaport (1995). Partimos 
da premissa de Langacker (2001) de que temos apenas um enquadramento atencional que 
nos impõe uma janela única de atenção para a visualização de um conteúdo conceitual, e da 
proposta de Talmy (2000) de que o inglês, por ter uma tipologia diferente do português, permite 
amalgamar em um único período simples um conteúdo conceitual (modo e resultado), sendo 
que o PB necessita geralmente de um período composto para o mesmo conteúdo conceitual. 
Testes de produção foram aplicados a dois grupos de aprendizes de nível intermediário e 
intermediário superior, medido através de um cloze-test, além de um terceiro grupo que 
recebeu tratamento pedagógico tradicional, e serviu como grupo de controle. Os dados foram 
colhidos em três sessões diferentes. Um pré-teste, anterior ao tratamento pedagógico, uma 
sessão após o tratamento pedagógico e outra cerca de 30 dias após o tratamento pedagógico. 
Os resultados indicam que há uma mudança na interlíngua dos aprendizes expostos a essa 
construção típica da língua inglesa.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de L2; resultativas; foco atencional

Ensino de Inglês para Crianças na Internet: representação, identidade e poder
Maria de Fátima Silva Amarante (PUC-CAMPINAS)

Constituíram nosso objeto de estudo, na pesquisa de que trata esta comunicação,os discursos 
educacional e pedagógico que se referem ao Ensino de Inglês para Crianças (EIC). Uma vez 
que consideramos que a proliferação do EIC e de discursos de e sobre ele na Internet revela 
uma mudança estrutural, partimos da hipótese de que novas identidades sociais deveriam daí, 
e aí, emergir, provocando deslocamentos, rupturas e crises de uma identidade hegemônica que 
aflora na educação presencial e em seus discursos. Assim, abordamos, da perspectiva teórico-
metodológica da Análise de Discurso de Linha Francesa, discursos educacionais e pedagógicos 
sobre e de EIC veiculados em sites de ensino para compreender se, e como, as representações 
de aprendizes e professores indicavam o afloramento de novas ou renovadas identidades. Os 
resultados, que serão detalhados nesta comunicação, revelaram que as representações tanto 
de aprendizes quanto de professores presentes nos discursos analisados instauram mudanças 
mínimas na política de identidade instituída e que, em decorrência, não se pode vislumbrar 
alteração na governamentalidade das relações entre aprendizes crianças e seus professores em 
contextos digitais.

Palavras-chave: ensino de inglês para crianças; identidade; poder
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Representação da tecnologia no discurso do professor em formação
Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa (UPE)

O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise sistêmico-funcional do participante 
tecnologia no discurso do aluno/professor em formação e sua relação com a inserção das 
novas tecnologias na prática docente do professor de inglês. Os dados foram coletados por 
meio de questionarios semi-estruturados cujas respostas foram transcritas e categorizadas no 
programa WordSmith tools em que foram selecionados os processos utilizados pelos alunos 
em suas respostas. Nesses questionários, os alunos escreveram suas impressões e opiniões 
sobre o papel das novas tecnologicas no cotidiano do professor de inglês, o que contribui para a 
discussão de políticas de formação inical e continuada para o professor de línguas. As análises 
terão como base teórica, os pressupostos da gramática sistêmico-funcional (HALLIDAY, 
1994/2004; THOMPSON, 1996; MARTIN, 1992), para a formação de professor (CELANI, 
2000; MOITA-LOPES, 1996; PAIVA, 2003, 2005, ASSIS-PETERSON, 2010). Os resultados 
indicam, por um lado, as preocupações e ansiedades dos alunos com relação ao uso das novas 
tecnologias em sala de aula e, por outro, um desejo de descoberta da melhor utilização dessas 
tecnologias no sentido  propiciar o processo de ensino e aprendizagem do inglês. 

Palavras-chave: tecnologia; formação de professores; processos

Mediações em interações colaborativas de aprendizagem de línguas no contexto 
teletandem
Maria do Rosário Gomes Lima da Silva (UNESP)

Este trabalho visa apresentar uma reflexão inicial sobre mediações feitas em interações 
colaborativas de aprendizagem de línguas no contexto do projeto Teletandem Brasil: línguas 
estrangeiras para todos. A aprendizagem de línguas estrangeiras in-tandem envolve pares de 
falantes (nativos ou não nativos) de diferentes línguas trabalhando, de forma colaborativa, 
para aprenderem a língua um do outro. O Teletandem Brasil tem como objetivo principal 
estabelecer parcerias entre estudantes universitários brasileiros que querem aprender uma 
língua estrangeira em contato com alunos universitários de outros países que estão aprendendo 
português através de ferramentas multimídias de interação pela Internet. Cada parceiro faz 
o papel de aluno por uma hora, falando e praticando a língua do outro parceiro. Em seguida, 
eles trocam de papéis e de línguas. Em movimentos conversacionais aprendizes de língua 
estrangeira se beneficiam em interações com outros falantes (principalmente nativos) da 
Língua alvo. Com o intuito de mantera compreensão da comunicação, formas e significados 
são construidos e negociados ao longo da interação. Os dados analisados foram coletados por 
meio das sessões de mediação realizadas após cada uma das sessões de teletandem com o 
grupo de aprendizes brasileiros interagindo com falantes de língua inglesa tendo como base 
os estudos sobre comunicação mediada por computador (CMC), comunicação intercultural e 
transculturalidade. 

Palavras-chave: teletandem; comunicação intercultural; mediação

Práticas discursivas em Relatórios reflexivos: a influência do contexto na constituição 
do gênero
Maria Ester W. Moritz (UFSC)

O conceito de gênero tem sido usado como um instrumento para explicar como a linguagem 
influencia na criação e contextualização das interações sociais. Há um crescente número de 
estudos que analisam gêneros de diferentes esferas sociais em contextos culturais distintos 
(MOTTA-ROTH, 2006; KAUFER, 2006; MACHADO e CRISTÓVÃO, 2006; BHATIA, 2008; 
SOUZA, 2008; VIAN Jr. & IKEDA, 2009). Esses estudos demonstram o relacionamento 
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bidirecional entre a línguagem em uso, materializada em diferentes gêneros, e as práticas 
sociais: a linguagem não é apenas influenciada e determinada pelas práticas sociais, mas 
também influencia e determina o modo em que as práticas sociais ocorrem. Partindo do 
pressuposto Hallidayano de que as variáveis do contexto de situação constituem-se em 
fatores sociais determinantes que, em conjunto, servem para antecipar informações sobre 
qualquer texto (MOTTA-ROTH; HEBERLE, 2005), este estudo tem como objetivo investigar o 
contexto de situação de relatórios reflexivos assim como analisar os significados interpessoais 
manifestados pelas características lexigramaticais da modalidade. O corpus da pesquisa 
é composto por 8 relatórios escritos por 8 estagiários do curso de Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Santa Catarina, cursando a disciplina Estágio Supervisionado. Os 
resultados revelam que a configuração contextual de campo, relação e modo influenciam as 
práticas sociais de escritura de relatórios reflexivos assim como a expressão lingüística da 
modalidade indica que os estagiários tendem a seguir as características emergidas na análise 
da variável relação. Os estagiários tendem a posicionar-se num nível hierárquico inferior ao seu 
supervisor. Além disso, mostram-se relativamente inseguros no que se refere aos seus dizeres. 
Entretanto, a atividade de reflexão parece ter promovido um ambiente de aprendizagem em 
que os estagiários dão os primeiros passos no desenvolvimento da sua futura profissão. 

Palavras-chave: relatórios reflexivos; contexto de situação; modalidade

O uso do programa PRAAT para compreensão do ‘jeitinho brasileiro’ de falar inglês
Maria Lúcia de Castro Gomes (UTFPR)

Independente da concepção teórica adotada para explicar a aquisição de uma língua estrangeira, 
um fato é aceito pela maioria delas: existem características especiais na fala do aprendiz 
definidas por sua língua materna. O falante brasileiro de inglês vai apresentar aspectos em 
sua fala que são comuns aos brasileiros em geral durante a aquisição e alguns deles vão se 
manter por toda a vida. Teorias com concepção behaviorista, inatista, sociointeracionista ou, 
mais recentemente, probabilística, buscam explicar os processos evolvidos na aquisição. Cada 
uma delas vai colocar maior ou menor importância da língua materna nesse processo. Uma 
área em que fica mais evidente a influência da língua materna na produção da língua alvo é a 
fonologia. Para melhor conhecer esses aspectos que tornam o falar do brasileiro característico, 
montamos um grupo de estudos em nossa Instituição, formado por professores pesquisadores 
e alunos, que se encontra semanalmente para estudos de fonologia e ensino de pronúncia da 
língua inglesa, com foco teórico na fonologia de uso (BYBEE, 2001 e 2010) e no modelo de 
exemplares (2000, 2001, 2003). Uma experiência muito interessante com esse grupo tem sido a 
utilização do programa PRAAT (Boersma e Weenink) para visualização e análise acústica dos 
dados de fala. O objetivo desta comunicação será apresentar as bases de formação desse grupo 
e como os alunos do curso de Letras estão utilizando seus próprios dados de fala, gravados em 
nosso laboratório de fonética, para compreender a aquisição da fonologia de língua inglesa por 
brasileiros. Com a experiência, os participantes do grupo conseguem também melhorar sua 
própria pronúncia e elaborar atividades para utilização pedagógica no ensino de pronúncia.

Palavras-chave: PRAAT; análise acústica; fonologia de uso

The UCA project and the teaching-learning of English: different perceptions of the 
same tool
Marimar da Silva (UFSC)
Vera Lucia Bazzo (UFSC)

This study, inserted in the area of Applied Linguistics whose focus is on teacher education, and 
theoretically supported by the sociocultural theory, critical pedagogy, and the communicative 
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approach, investigates the Brazilian government project UCA –Um Computador por Aluno 
– as a tool for interaction and second/foreign language teaching and learning, in an important 
experimental public school in the south of Brazil. Qualitative and interpretative in nature, 
the data constituted by pre- and in-service teachers’ and the learners’ written evaluation 
reports of the Teaching Practicum, during the Supervised Practicum discipline, in the second 
semester of 2010 and 2011. The analysis revealed i) different perceptions of the same tool, ii) 
the gap between the tool and teachers’ and learners’ needs and interests, and iii) that strategic 
planning is an important variable to be considered when the issue is the success of educational 
investment in public schools in Brazil. The results of this study may contribute to educational 
sociopolitical discussions in Brazil, to teacher educations programs, and to second/foreign 
language teaching and learning, mainly to the investigated context. 

Palavras-chave: research in public schools; UCA; teacher education

Metáforas de aprendizagem: um olhar sobre narrativas multimídia de aprendizes 
de língua inglesa
Marina Morena dos Santos e Silva (UFMG)

A narrativa é, segundo Bruner (1996), uma das formas mais antigas de organizar o nosso 
pensamento e nossas experiências. As histórias de vida nos permitem acessar não apenas 
as individualidades de cada aprendiz, mas também um sistema de significação construído 
socialmente e culturalmente. Com o advento das novas tecnologias, o narrar ganha novos 
elementos e passa a ser também multimodal. Para Paiva (2007), quando elementos multimodais 
são agregados a um texto narrativo, diversos significados podem ser conferidos a contextos de 
aprendizagem. Partindo, portanto, do pressuposto de que a narrativa de aprendizagem é uma 
fonte de dados importante, que auxilia professores e alunos no entendimento de sua prática 
educacional, este trabalho, parte de uma pesquisa de caráter exploratório, tem como objetivo 
geral a interpretação de metáforas de alunos, em narrativas multimídia de aprendizagem 
de língua inglesa. As representações metafóricas possibilitam uma riqueza de informações 
e ajudam a compreender como as pessoas pensam ou como elas dão sentido ao mundo.  As 
metáforas estão conectadas às nossas ações, permeiam nossos pensamentos e são inerentes 
aos seres humanos (LAKOFF & JOHNSON, 1980). Logo, nos auxiliam na percepção de nosso 
universo de crenças, elaborado a partir de nossas vivências, valores e papéis culturais. Os 
dados serão analisados com base na Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 
1980), na Teoria da Mesclagem Conceitual (FAUCONNIER & TURNER, 2002) e na Teoria da 
Semiótica Social (KRESS & VAN LEEUWEN, 1996). A partir da análise, é possível perceber que 
o estudo das metáforas nas narrativas multimídia de aprendizagem pode trazer uma maior 
compreensão em relação ao processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa nos dias 
atuais, pois estas permitem um desenvolvimento reflexivo e crítico por parte de aprendizes 
e professores. Explorar as metáforas utilizadas por eles é compreender seus pensamentos e 
crenças nesse processo.

Palavras-chave: metáforas; narrativas multimídia; aprendizagem de língua inglesa 

Diversidade cultural: um dos desafios para o ensino de línguas no século XXI
Maristela Pugsley Werner (UTFPR)

Entre os desafios que o professor universitário de inglês enfrenta no contexto atual, está a 
preparação adequada de seus alunos, futuros professores, para lidar com questões culturais. 
Tendo em vista a importância que a globalização trouxe para o intercâmbio entre os povos, é 
necessário apresentar nas aulas de língua estrangeira a abordagem comunicativa intercultural, 
ou seja, aquela que leva em consideração, além das competências gramatical e comunicativa, 
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também a competência cultural. Sugerimos um posicionamento baseado na visão de Banks & 
Banks (1993), cujos objetivos são: integrar conteúdos e materiais didáticos que usem discursos 
contextualizados na diversidade cultural; construir conhecimentos voltados a facilitar a 
aprendizagem de estudantes vindos de diferentes grupos; e promover a equidade educacional. 
Acreditamos, assim, que é extremamente importante levar nossos futuros professores de língua 
e literatura estrangeira ao desenvolvimento de sua competência comunicativa na língua-alvo, 
atrelado ao seu desenvolvimento comunicativo intercultural, para que possam passar adiante 
uma visão mais abrangente e democrática de linguagem.

Palavras-chave: interculturalidade; diversidade cultural; competência cultural

Life stories: childhood tales and the ownership of English
Marki Lyons (UFMT/CUR)
Delvânia Aparecida Góes dos Santos (UFMT)

The research presented here is based on an ongoing project, began in 2010, in order to assist 
the then second year students in the English Language and Literature Teacher Licensing 
Undergraduate Program (Licenciatura em Letras – Língua e Literaturas de Língua Inglesa) 
at the Federal University of Mato Grosso – Rondonópolis Campus (UFMT/CUR) make 
connections between the theoretical area of Linguistics, in which the politics of the English 
language are explored, and the applied area of Conversation and Writing, which gives 
students the opportunity to find their voice in the language being studied. The project was 
initially developed to satisfy part of the requirements of the Conversation and Writing I 
course, putting into practice theories which refute that the native speaker is the ideal user of 
the English language, thus conferring ownership to the students in formation, through the 
writing of stories based on their childhoods. The creation of such a space, that in which students 
may express and relate their life stories, gives value to the students as speakers and writers 
of the English language, as well as validates their life experiences. The preliminary results 
include not only these outcomes, but also the production of material which can ultimately be 
employed to inspire others in their quest to learn the English language.  

Palavras-chave: English language learning; English language ownership; life stories

Professores-alunos de inglês da educação básica e suas representações acerca do 
letramento: algumas implicações para sua formação
Marta de Faria e Cunha Monteiro (UFAM)

O objetivo deste trabalho é apresentar o recorte de uma pesquisa em andamento que vem 
sendo realizada no contexto de um curso de segunda Licenciatura em Letras – Língua Inglesa 
do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – PARFOR, criado pelo 
Governo Federal para proporcionar formação aos professores da rede pública de ensino 
conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases – LDB de 1996. A pesquisa tem como 
objetivo investigar as representações (CELANI & MAGALHÃES, 2003) dos participantes 
acerca do letramento (KLEIMAN, 1995; STREET, 1984, 1995), é ancorada no paradigma 
qualitativo (CHIZZOTTI, 2006; DENZIN & LINCOLN, 2006; GIL, 2005;) e vem sendo 
conduzida por meio da pesquisa-ação (ANDALOUSSI, 2004). Como instrumentos de pesquisa 
foram utilizados dois questionários: o primeiro elaborado para traçar o perfil dos participantes 
que são professores-alunos de uma cidade do interior de um dos estados do norte do Brasil 
e o segundo, de cunho investigativo, desenhado para se levantar suas representações acerca 
do letramento. Os resultados preliminares da pesquisa desvelaram representações variadas 
acerca do letramento e como implicações do estudo, são apresentadas sugestões para nortear 
a formação continuada destes professores-alunos.
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Palavras-chave: formação de professores; representações; letramento

Reflexões a partir de experiências de ensino/aprendizagem de LE em ambiente 
mediado pelo computador (teletandem): contribuições para a formação inicial em 
curso de licenciatura
Marta Lúcia Cabrera Kfouri Kaneoya (UNESP)

Esta apresentação representa o recorte de alguns resultados de um projeto de pesquisa trienal 
desenvolvido em uma universidade pública paulista, com enfoque na formação inicial crítica 
de professores de línguas. Observa-se, assim, a atuação de duas licenciandas em inglês língua 
estrangeira (ILE), em ambiente presencial (sala de aula) e em ambiente virtual (teletandem) de 
desenvolvimento de estágios curriculares supervisionados em LE, nos quais vivenciam não 
somente a dinâmica dos contextos didáticos convencionais, por meio de regências de aulas, 
mas também experimentam um contexto de configurações didáticas inovadoras, nas interações 
em teletandem, buscando conexões entre eles que possam contribuir para sua formação e 
futura atuação como professora de ILE. Nessa perspectiva renovada, as alunas-estagiárias 
têm, ainda, a oportunidade de refletir sobre e de (re)construir crenças e expectativas a respeito 
de diversos aspectos relacionados ao processo de ensinar/aprender línguas, tais como os 
papéis de aluno e professor, a relevância da interação significativa para a aprendizagem, as 
culturas envolvidas, o ensino de uma LE e o ensino de sua língua materna como estrangeira, 
além da própria constituição do lugar de aprender/ensinar, o qual, em tempos de inovações 
tecnológicas, já não se restringe à sala de aula de línguas. Por fim, nessa trajetória de pesquisa 
qualitativa, de caráter etnográfico, as alunas-estagiárias fazem apreciações, por meio de sessões 
de visionamento e reflexivas e de registros de diários na Plataforma Teleduc,  a respeito de 
como o contexto virtual pode  favorecer, também, sua atuação nas aulas de LE do curso de 
licenciatura, à medida que tem como princípio a autonomia e a reciprocidade.

Palavras-chave: formação inicial crítica de professores de línguas; ambiente mediado pelo 
computador; reconstrução de crenças

Phonological context as a trigger of voicing change: a study on the production of 
English /s/ and /z/ by Brazilians
Mayara Tsuchida Zanfra (UFSC)

The present study intends to examine the occurrence of voicing change in English alveolar 
fricatives produced by Brazilian-Portuguese speakers in different phonological context. This 
study will be conducted because of two main reasons: (a) there are few studies in the area 
with Brazilian Portuguese speakers (SILVEIRA, in press; ZIMMER, et al., 2009; ZIMMER, 
2004), and (b) it is a phonological Brazilian-Portuguese rule unconsciously transferred to the 
L2 pronunciation. The participants chosen to be analyzed in this study are undergraduate 
students from Letras English course at UFSC, who will record a list of 54 English sentences 
containing the target sounds. Data will be statistically analyzed in terms of mean percentages 
of voicing change occurrence, comparing data across and within groups using SPSS software 
16.0 for Windows. Data will be also analyzed acoustically using the PRAAT software, through 
the isolation of the target sounds and checking how they are produced by the participants. The 
findings will verify if the results corroborate with the hypotheses proposed. 

Palavras-chave: voicing change; non-target pronunciation; L1 transfer

Avaliação de proficiência oral de futuros professores de língua inglesa: considerações 
sobre a importância da competência lexical
Melissa Alves Baffi Bonvino (UNESP)
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Esta comunicação visa compartilhar reflexões e discutir as características da proficiência oral 
de futuros professores de inglês como língua estrangeira, considerando elementos lexicais 
presentes nas amostras de linguagem obtidas por meio de testes orais de proficiência. A 
presente pesquisa expande os estudos realizados no âmbito do vocabulário na avaliação de 
proficiência oral. A escolha pelo tema se motiva pelo fato de que o vocabulário é atualmente 
reconhecido tanto como um dos componentes mais importantes da proficiência, como um 
dos aspectos fundamentais no ensino e aprendizagem de língua estrangeira. O estudo, ao 
tratar de questões pertinentes acerca da capacidade linguístico-comunicativa, tem ainda por 
fundamento o pressuposto que, atualmente, no contexto de formação de futuros professores 
de inglês como língua estrangeira, há a necessidade de se refletir sobre a problemática de 
uma proficiência oral adequada para atender às demandas linguísticas em sala de aula, para 
atuar no processo de geração de insumo da língua-alvo e engajar-se na interação verbal para 
o desenvolvimento da proficiência oral dos alunos. A pesquisa é de caráter interpretativista 
e faz uso de procedimentos qualitativos e quantitativos. A partir da análise do vocabulário 
produzido por meio de diferentes instrumentos de avaliação, no escopo da proficiência 
oral em língua estrangeira, pretende-se constituir as bases para a definição de parâmetros 
que possibilitem, por sua vez, determinar o papel do descritor de vocabulário, com vistas 
à validação desse descritor na escala de um teste de proficiência para professores de língua 
inglesa. Pretende-se ainda chamar a atenção para a importância da competência lexical para 
os futuros professores, bem como para o papel do vocabulário, não apenas reconhecido, mas 
em uso, como um dos aspectos que compõem a proficiência oral. 

Palavras-chave: avaliação; proficiência oral, vocabulário

De discente à docente: a busca dos alunos-professores pela prática pedagógica de 
ensino de inglês ideal
Michele Teixeira Passini (UPF)

As reflexões sobre o ensino de língua estrangeira vêm trazendo inovações em termos de 
metodologias e, consequentemente, possibilidades de mudanças nas práticas de ensino. 
No contexto de educação básica, encontramos na publicação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) de língua estrangeira, de 1998, o que pode ser entendido como um marco 
dessas reflexões. Tais documentos propõe um (re)pensar sobre as práticas, discutindo o ensino 
da língua pautado em uma concepção sociointeracional de língua. No presente trabalho, 
ancorados na teoria da Análise do Discurso de linha francesa, nos dedicamos a observar como 
essas “novas” práticas são levadas para as salas de aulas por alunos-professores em situação 
de estágio docente em língua inglesa. Temos, assim, como elemento norteador a questão da 
prática de ensino de inglês no âmbito escolar. Desse modo, ao elaborar suas aulas, os alunos-
professores (re)velam as concepções que sustentam sobre língua, alunos e seu papel enquanto 
professor de inglês. Para tanto, analisaremos um corpus composto por seis sequências 
discursivas provenientes de um arquivo formado por memórias de aula produzidas por 
acadêmicos do curso de Letras de uma universidade do norte do Rio Grande do Sul, bem 
como por um questionário a eles aplicado. Noções como sujeito, língua, ideologia e formação 
discursiva serão abordadas a fim de realizarmos tal reflexão. 

Palavras-chave: prática de ensino de inglês; língua; aluno-professor

Feedback corretivo na escrita colaborativa em língua inglesa em meio digital
Milena Eich (UNISINOS)

As novas tecnologias aplicadas à educação estão cada vez mais presentes no contexto escolar 
brasileiro. Recursos da web tais como chats, e-mails e blogs são utilizados por professores 
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como apoio ao ensino nas diversas áreas do conhecimento. Porém, este uso não se restringe 
apenas às escolas. Com o crescente número de computadores conectados à internet nos lares 
brasileiros o uso da tecnologia pode ser estendido aos momentos em que o aluno não está 
interagindo presencialmente com seus colegas e professores. Dentre as possíveis formas 
de interação neste contexto encontramos os editores colaborativos conhecidos como wikis. 
Através das wikis os alunos podem editar, remover e adicionar conteúdos às páginas, bem 
como construir colaborativamente textos, utilizando um navegador de internet. Atualmente, 
estes sites têm sido utilizados como componente adicional nas aulas de língua estrangeira, 
tendo a intenção, entre outras, de proporcionar aos alunos a prática do idioma fora da sala de 
aula. Porém ainda são poucos os estudos (LEE, 2010; COSTA, 2010) que abordam o tratamento 
corretivo neste contexto. Assim, este trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre o 
feedback corretivo fornecido por duas duplas e seu professor durante a realização de duas 
atividades de produção textual utilizando um editor de texto colaborativo. A base teórica que 
sustentou o estudo baseia-se nos pressupostos da teoria sociocultural de L.S. Vygotsky, e do 
tratamento corretivo nesta perspectiva, através das reflexões de Lantolf & Appel (1994) Lantolf 
(2000,2006), Donato (1994), Swain (2001, 2005) e Freudenberger & Lima (2006). Acredita-se 
que o entendimento de como se dá o processo de edição textual em contexto on line é um dos 
fatores importantes para qualificar a utilização de editores de texto como apoio ao aprendizado 
de línguas tanto em contexto público quanto em privado.

Palavras-chave: aprendizagem de inglês; tratamento corretivo; editores colaborativos

“O corpo fala”: aspectos não-verbais do inglês brasileiro e do inglês americano
Milene Mendes de Oliveira (UFMG)

Proxêmica é um termo cunhado pelo antropólogo Edward Hall que se refere ao estudo do 
uso que o homem faz do espaço. O estudioso se interessa pelo espaço que as pessoas mantêm 
em relação aos seus próximos e o espaço que elas constroem ao redor de si, como residências, 
escritórios e cidades (HALL, 2005). Para ele, a experiência espacial é altamente moldada pela 
cultura. Ou seja, “pessoas de culturas diferentes não apenas falam línguas diferentes, mas 
(...) habitam mundos sensoriais diferentes” (HALL, 2005, p.3). A comunicação aqui proposta 
mostrará os resultados de uma pesquisa cujos dados estão sendo coletados através da gravação 
de atividades de produção oral em aulas de inglês como língua estrangeira ministradas no 
Brasil. O objetivo da pesquisa é compreender os possíveis mal-entendidos que podem surgir 
na comunicação intercultural entre brasileiros e americanos no âmbito de questões proxêmicas. 
Para alcançar tal finalidade, os dados estão sendo analisados pela pesquisadora brasileira e 
por uma colaboradora norte-americana. Pretendemos também analisar quais aspectos das 
culturas brasileira e norte-americana são evidenciados quando da análise dessas questões. 
Enfatizamos, assim, a importância que deve ser dada aos aspectos não-verbais da comunicação 
em aulas de inglês como língua estrangeira.

Palavras-chave: proxêmica; comunicação intercultural; língua e cultura

Aprender inglês em um curso de Letras: é possível?
Miriam Sester Retorta (UTFPR)

O curso de licenciatura em Letras (Português/Inglês) da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná - Campus Curitiba – iniciou no 2º semestre de 2008 e tem como objetivo formar 
profissionais para atuarem como professores das línguas portuguesa e inglesa e das suas 
respectivas literaturas na educação básica. Desde o momento da  elaboração do projeto do 
curso, houve, por parte dos professores de língua inglesa, uma grande  preocupação com 
o ensino de língua estrangeira de qualidade, e para tanto, foi proposto uma carga horária 
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de instrução de língua  bem maior do que as oferecidas por outras instituições de ensino 
superior. O nosso objetivo é proporcionar aos nossos alunos/professorandos um ensino que 
os auxiliem no desenvolvimento de uma fluência na língua inglesa (mínimo B2 do QECR) além 
de serem capazes de trabalhar as variações linguísticas e culturais de  países que falam o inglês 
como língua materna ou oficial. Ainda objetivamos trabalhar as Atividades Práticas como 
Componente Curricular APCC, requisito primordial nas novas licenciaturas, sempre dentro 
de um viés pedagógico crítico. Nos quatro primeiros semestres do curso, os alunos têm  
um total de 540 horas de língua inglesa, o que denominamos “imersão na língua“. Para o 
aprimoramento da competência da língua estrangeira  realizamos semestralmente a divisão 
de uma turma de 44 alunos em duas, condiçãosine qua non para que o aprendizado da língua 
estrangeira seja efetivamente viável. Vale a pena ressaltar que a organização do nosso curso 
está balizada de acordo com os objetivos determinados pelo Quadro Europeu Comum de 
Referência (QECR), adotado com o intuito de harmonizar os níveis de aprendizagem das 
línguas estrangeiras além de servirem como parâmetros para o estabelecimento de metas de 
níveis de proficiência a serem alcançadas pelos alunos/professorandos. Apesar de ser um 
curso novo, podemos afirmar que estamos conseguindo alguns bons resultados ao longo 
destes três anos. Portanto, nesta comunicação pretendemos mostrar resultados obtidos a partir 
de avaliações que aconteceram ao término de cada semestre, tendo como base os simulados 
dos exames KET, PET e FCE, da Universidade de Cambridge. Também queremos discutir 
quais são os desafios que nosso curso de Letras está nos impondo.

Palavras-chave: Curso de Letras, QECR, proficiência

Pronúncia no contexto de inglês lingua franca: inteligibilidade da fala de um japonês 
para ouvintes brasileiros
Neide Cesar Cruz (UFCG)

Este estudo apresenta dois objetivos: (1) investigar que aspectos da pronúncia do inglês na 
fala de um japonês afetam a sua inteligibilidade para ouvintes brasileiros não familiarizados 
com o falar em inglês de japoneses; e (2) verificar se os aspectos de pronúncia que causaram 
problemas de compreensão estão incluídos no Lingua Franca Core (LFC) proposto por Jenkins 
(2000). Sete aprendizes brasileiros de inglês, participantes da disciplina ‘Teorias e práticas 
de compreensão oral em língua inglesa’, oferecida em um curso de Letras de um estado da 
região Nordeste do Brasil, participaram da pesquisa. A fim de coletar os dados, um texto em 
inglês lido por um japonês, extraído de Walker (2010), foi transcrito pelos ouvintes brasileiros, 
em um laboratório de línguas. Após a transcrição, os ouvintes receberam a versão escrita do 
texto lido, e foram solicitados a realizar duas tarefas: (1) indicar os vocábulos que tivessem 
considerado difícil, muito difícil ou impossível de entender (SILVA, 1999); e (2) explicar, se 
possível, as razões que os levaram a ter dificuldades em compreender os vocábulos indicados. 
Os resultados revelam que a substituição da fricativa dental sonora pela fricativa alveolar 
sonora foi o aspecto de pronúncia que mais afetou a inteligibilidade da fala do japonês, e que 
esse aspecto de pronúncia está excluído do modelo fonológico de Jenkins (2000).

Palavras-chave: pronúncia; inglês lingua franca; inteligibilidade

Affect in elementary school, high school and university English learning – any 
influence over students’ writing?
Neuda Alves do Lago (UFG)

In this paper, I present some results obtained in a research project entitled: “Exploring the 
affective domain in English writing learning”. The study is based on theories regarding the 
affective domain in foreign language learning/teaching. The main assumption in this project 
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is that the affective factors do have a strong impact on the way students learn a foreign 
language, as well as on the extent they devote themselves to this goal. The research explores 
four affective factors in this process: self-esteem, beliefs, motivation and anxiety. In this 
dominantly qualitative research, we used close and semi-open questionnaires, structured 
interviews, classroom recording and students journals. The study was carried out in three 
different groups: one in elementary school, another in high school and the other one in a 
Modern Language course at university. The analysis conducted indicates that most students 
present low self-esteem concerning English writing learning; their motivation is dominantly 
extrinsic, especially focused on improving academic grades and getting a good job; they share 
common beliefs regarding writing, the English language, the teacher’s role and the learning 
process; and many of them show a high degree of anxiety when writing in the target language.

Palavras-chave: English learning; writing; affective factors

Ações na formação de professores de inglês na era das novas tecnologias
Orlando Vian Junior (UFRN)

As novas tecnologias da informação e da comunicação têm trazido impactos significativos no 
campo das ciências da linguagem e, na área de formação de professores de inglês como língua 
estrangeira, mais especificamente, novos rumos são trilhados no modo como a formação 
do professor reflexivo (PERRENOUD, 2002; PIMENTA E GHEDIN, 2002; GÓMEZ, 1995; 
IMBERNÓN, 2009, dentre outros) pode utilizar tais ferramentas para que se tenha acesso 
aos processos reflexivos e, por conseguinte, indicar novos direcionamentos teórico-práticos 
e metodológicos para estudos nessa área por meio de ferramentas tecnológicas. Inserida 
em um projeto de formação mais amplo, esta comunicação relata experiências de formação 
inicial e continuada de professores em dois contextos distintos: um curso de graduação em 
Letras, com habilitação em inglês, e um curso de especialização em ensino-aprendizagem de 
inglês como língua estrangeira. Em ambos os contextos, diferentes pesquisas (VARGAS, 2011; 
SANTOS, 2011; VIAN JR, 2011; AQUINO, 2012; dentre outros) têm sido realizadas como modo 
de compreender aspectos contextuais para que se possam encaminhar ações de formação de 
professores. Diferentes meios, dentre os quais diários, portfólios e narrativas têm sido usados 
como fonte de descoberta, tanto do si-mesmo quanto do mundo que o rodeia, assim como das 
questões teóricas e práticas envolvidas na formação desses profissionais. Tais ações tomam 
por base a epistemologia da prática (SCHÖN, 1983, 1992) e a reflexão crítica (SMYTH, 1992), 
para que o professor-aprendiz possa resgatar, em ocasiões futuras, as experiências registradas, 
fazendo com que se descortinem diferentes experiências e, desse modo, permite que se 
caminhe na direção da formação de um cidadão crítico de sua realidade. As novas tecnologias 
da informação e da comunicação têm trazido impactos significativos no campo das ciências 
da linguagem e, na área de formação de professores de inglês como língua estrangeira, mais 
especificamente, novos rumos são trilhados no modo como a formação do professor reflexivo 
(PERRENOUD, 2002; PIMENTA E GHEDIN, 2002; GÓMEZ, 1995; IMBERNÓN, 2009, dentre 
outros) pode utilizar tais ferramentas para que se tenha acesso aos processos reflexivos e, por 
conseguinte, indicar novos direcionamentos teórico-práticos e metodológicos para estudos 
nessa área por meio de ferramentas tecnológicas. Inserida em um projeto de formação mais 
amplo, esta comunicação relata experiências de formação inicial e continuada de professores 
em dois contextos distintos: um curso de graduação em Letras, com habilitação em inglês, e um 
curso de especialização em ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Em ambos 
os contextos, diferentes pesquisas (VARGAS, 2011; SANTOS, 2011; VIAN JR, 2011; AQUINO, 
2012; dentre outros) têm sido realizadas como modo de compreender aspectos contextuais 
para que se possam encaminhar ações de formação de professores. Diferentes meios, dentre 
os quais diários, portfólios e narrativas têm sido usados como fonte de descoberta, tanto do si-
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mesmo quanto do mundo que o rodeia, assim como das questões teóricas e práticas envolvidas 
na formação desses profissionais. Tais ações tomam por base a epistemologia da prática 
(SCHÖN, 1983, 1992) e a reflexão crítica (SMYTH, 1992), para que o professor-aprendiz possa 
resgatar, em ocasiões futuras, as experiências registradas, fazendo com que se descortinem 
diferentes experiências e, desse modo, permite que se caminhe na direção da formação de um 
cidadão crítico de sua realidade.

Palavras-chave: formação de professores; reflexão; novas tecnologias

Alterações nas propostas de práticas pedagógicas de futuros professores de língua 
inglesa quando utilizam a tecnologia
Patricia Vasconcelos Almeida (UFLA)

O processo de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras vem sofrendo modificações em 
busca de descobrir novas formas de utilizar as tecnologias da informação e comunicação em 
prol da educação. No caso das línguas estrangeiras, pesquisadores como Warschauer e Healey 
(1998) e Nardi (1996) vem desenvolvendo estudos que investigam a inserção dos computadores 
e da Internet no processo de ensino-aprendizagem, com resultados promissores. Nosso 
trabalho tem como objetivo demonstrar algumas possibilidades de utilização do computador 
e da Internet, dentro e/ou fora da sala de aula tradicional, como recurso de material didático 
(apoio) e/ou ferramenta ou fonte de ensino (meio) tendo como base teórica o princípio da 
contradição encontrado na Teoria da Atividade (ENGESTRÖM, 1987) que nos permite entender 
as alterações no sistema de atividade a partir dos diferentes artefatos utilizados pelos sujeitos. 
Tendo como contexto de pesquisa o curso de letras de uma universidade federal cursando a 
disciplina de metodologia de ensino de língua estrangeira, os dados foram coletados por meio 
de observações das aulas de metodologia. A análise dos dados proveniente de uma abordagem 
metodológica exploratória mostrou que na tentativa de se criar tarefas pedagógicas, utilizando 
diferentes artefatos de ensino, o professor pré-serviço desenvolveu práticas diferentes de 
acordo com o artefato utilizado.

Palavras-chave: língua inglesa, tecnologia, formação de professores

Construindo tarefas para produção e compreensão oral em inglês como LE em 
ambiente virtual
Raquel Carolina Souza Ferraz D’Ely (UFSC)
Donesca Cristina Puntel Xhafaj (UFSC)

O ensino embasado em tarefas, uma abordagem teórico-pedagógica para o ensino de LE 
(SKEHAN, 1998, 2003), tornou-se um nicho de pesquisa no campo de Aquisição de Segunda 
Língua. O presente estudo visa relatar as reflexões de uma equipe pedagógica (uma professora 
e dois tutores professores) ao construir tarefas de produção e compreensão oral para um grupo 
de alunos de um curso da distância cujo objetivo era desenvolver as habilidades de produção e 
compreensão oral para fins específicos e também relatar a percepção dos alunos acerca dessas 
tarefas. As tarefas desenvolvidas no ambiente virtual (plataforma moodle) e por meio de 
videoconferências semanais tiveram por objetivo: a) oportunizar o uso de vocabulário específico 
do mundo corporativo, b) refinar as habilidades de produção e compreensão oral dos alunos por 
meio de atividades em pares, pequenos grupos e individuais, c) discutir tópicos relevantes no 
mundo corporativo tais quais os conceitos liderança, cultura coorporativa e ética, d) propiciar 
momentos de ‘foco na forma’ (LONG, 1991) por meio de atividades de planejamento pré-tarefa 
(FOSTER & SKEHAN, 1996) e repetição (BYGATE, 2001, D’ELY 2006), e e) familiarizar os alunos 
com apresentações orais acadêmicas. Resultados gerais apontam para: 1) a possibilidade de 
implementação desse enfoque no ambiente virtual e por meio das videoconferências, ainda 
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que demande conhecimento da equipe pedagógica sobre questões teóricas que permeiam 
esse enfoque, 2) o impacto limitado das tarefas focadas, que por vezes não levaram os alunos 
a utilizarem as estruturas e/ou vocabulário alvo, e 3) a boa receptividade dos alunos que 
perceberam as tarefas como oportunidade rica de aprendizagem, ainda que tenham verbalizado 
dificuldades, especialmente no que toca a habilidade de compreensão oral.

Palavras-chave: ensino embasado em tarefas; educação a distância; produção e compreensão 
oral em LE

O material didático de um curso de inglês para alunos surdos: a elaboração e a prática
Rejane Cristina de Carvalho Brito (UNIMONTES)

Este estudo é parte da pesquisa do Laboratório Experimental de Ensino de Línguas para Surdos 
(LELIS) da Universidade Estadual de Montes Claros (MG). No laboratório os alunos surdos 
freqüentam, entre outras ofertas, o curso de língua inglesa (LI). O curso tem como objetivo o 
ensino da leitura e escrita em LI, porém não segue os passos da instrumentalização da leitura 
como em cursos técnicos. A sala de aula em questão tem suas especificidades, entre elas o uso 
de duas línguas de modalidades diferentes: a língua inglesa (objeto de estudo e língua usada 
no material didático) e a língua brasileira de sinais (língua utilizada na instrução em sala de 
aula, argumentação e interpretação do MD). Esta pesquisa procura analisar os resultados do 
uso de teorias da análise do discurso (AD) na elaboração e no desenvolvimento das atividades 
em sala de aula exclusiva para alunos surdos. O material é elaborado em língua inglesa e com 
textos, em sua maioria, autênticos. Buscamos em Serrani (2005) o apoio para a construção das 
atividades unindo as teorias da AD a algumas técnicas de elaboração e design para cursos de 
línguas (GRAVES, 2000). A abordagem proposta por Serrani (2005, p. 65) “procura observar 
a dimensão argumentativa no intradiscurso do texto, visando a levantar hipóteses sobre a 
interdiscursividade do mesmo, e assim, propiciar que o trabalho posterior com os alunos leve 
em consideração essas duas dimensões da textualidade”. Foi apresentada a hipótese de que 
o MD com a abordagem discursiva pode beneficiar o aluno surdo com uma possibilidade 
de estudo diferente do uso da composição: gravura-vocabulário em língua inglesa- tradução 
(português ou libras). O material é usado além das possibilidades de um estudo gramatical 
ou de vocabulário. Os resultados mostram uma posição ativa do aluno diante do texto e a 
produção escrita tem sido beneficiada pelo conhecimento gerado na argumentação e exploração 
discursiva que acontecem nas atividades propostas pelo material didático. 

Palavras-chave: material didático; surdos; língua inglesa

Foco na forma via lingualização e engajamento linguístico face às novas tecnologias 
no ensino de línguas
Rejane Teixeira Vidal (UFF)

Novas tecnologias no ensino de línguas vêm sendo uma tendência natural ao longo dos 
tempos, mas, até o presente momento, nada parece se comparar à revolução meteórica que 
estamos vivenciando nos últimos anos com as possibilidades das diferentes webs. Apesar dos 
prós e contras encontrados na literatura sobre a “nova abordagem”, não se pode negar que as 
recentes ferramentas de multimídia podem tornar a aprendizagem de línguas uma atividade 
prazerosa, em consonância com a mentalidade do século XXI: comunicação sem limite de 
espaço e tempo via mensagens instantâneas trocadas entre grupos com interesses afins e 
que constroem conhecimento colaborativamente. Por outro lado, a pesquisa em aquisição de 
linguagem na busca de teorização para explicar a aprendizagem e dar respaldo e subsídio 
às novas práticas de sala de aula também segue merecendo destaque. Apoiada na teoria 
sociocultural Vygotskiana, o foco na forma pela lingualização através de wikis, e facebooks, 
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isto é, de redes sociais, por exemplo, parece boa opção para despertar a consciência linguística 
dos usuários/aprendizes, propriciando-lhes engajamento linguístico, e dessa forma contribuir 
de uma maneira mais abrangente para sua aprendizagem. Assim, esta apresentação tem por 
objetivo mostrar algumas das opções de se interagir via internet colaborativamente para 
estimular a aprendizagem de aspectos formais da língua-alvo e promover não só engajamento 
cognitivo, mas também engajamento social e afetivo, em harmonia com as novas tecnologias 
aplicadas ao ensino de línguas.

Palavras-chave: foco na forma; engajamento linguístico; novas tecnologias

Emoções, novas linguagens, tecnologias e a língua inglesa: novos desafios para 
antigas questões conceituais
Rodrigo Camargo Aragão (UESC/IAT)

Nesta comunicação pretende-se refletir sobre como alguns elementos que desafiam a pesquisa 
sobre o ensino/aprendizagem de inglês em sala de aula na contemporaneidade têm raízes 
na história do pensamento ocidental que limitam a forma como precisamos lidar com esses 
fenômenos atuais. Em primeiro lugar, se as emoções têm sido tratadas de maneira secundária 
nos estudos sobre aprendizagem e ensino de línguas, estas mesmas emoções recentemente 
são colocadas como fator fundamental na aprendizagem e no ensino de línguas (ARNOLD, 
1999; ARAGÃO, 2011; BARCELOS & COELLHO, 2011; DAMÁSIO, 1995). Em segundo lugar, 
observamos o incentivo por parte de várias instâncias à inserção das novas linguagens e 
tecnologias no contexto escolar (BRASIL, 1999, 2006), uma vez que notamos um cotidiano 
social marcado por uma crescente complexificação de nossa lide com diversas formas de 
linguagem e tecnologias. Entretanto, estudos têm mostrado a dificuldade de fazer esta 
inserção de maneira produtiva e abrangente (MATEUS, 2004; PAIVA, 2010). Além destas, é 
fato a forma como a língua inglesa tornou um fenômeno lingüístico jamais conhecido dado 
sua expansão no mundo globalizado (RAJAGOPALAN, 2006), entretanto lidar com este 
recente fenômeno linguístico não tem sido tarefa fácil no dia a dia da sala de aula. Finalmente, 
pretende-se explorar as interfaces epistemológicas ao traçar paralelos históricos e conceituais 
da forma como concebemos aprendizagem, linguagem e tecnologia, que os unem e fazem com 
que apresentem contingências da tradição do pensamento ocidental que tem nos impedido de 
lidar de maneira apropriada para compreendermos melhor a inter-relação destes no universo 
de nossas salas de aula, para assim avançarmos com nossos desafios cotidianos no ensino e na 
formação de professores de inglês hoje.

Palavras-chave: ensino de inglês; epistemologia; tecnologias

Enfoque em leitura no ensino de inglês: PCN e letramento crítico
Rogerio Casanovas Tilio (UFRJ)

O objetivo deste trabalho é discutir parâmetros teóricos relevantes para a escolha de textos e 
o desenvolvimento de atividades de leitura para as aulas de inglês como língua estrangeira. 
Dessa forma, o trabalho pretende contribuir não apenas para a produção de materiais didáticos, 
mas também para a prática docente reflexiva, especialmente no que diz respeito ao uso do 
livro didático. É importante ajudar o professor a entender como o livro que utiliza aborda o 
ensino de leitura, dado o papel autoritário do livro didático no contexto brasileiro de ensino 
de inglês (DIAS & CRISTÓVÃO, 2009; CORACINI, 1999), em que muitas vezes assume o 
papel de currículo (TILIO, 2006) – mesmo reconhecendo que o livro didático ainda passe pela 
mediação do professor em seu uso na sala de aula. Além disso, o livro reflete a concepção de 
leitura dos autores e a forma como intencionam trabalhá-las com os alunos; cabe ao professor, 
portanto, saber entendê-lo, possibilitando a escolha entre adotá-lo ou adaptá-lo. Começo o 
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trabalho contextualizando o ensino de leitura, a partir do discurso dos PCN, de 1998, e das 
interpretações que deles vêm sendo feitas, desde então. Discuto (i) a visão de linguagem e de 
aprendizagem que norteiam o trabalho com leitura; (ii) a ênfase na época atribuída à leitura, 
(iii) questões atuais e problematizações inerentes a essa ênfase, (iv) o conceito de letramento 
crítico, e (v) os critérios do PNLD 2011 para a abordagem de leitura. Em seguida, proponho três 
macro-categorias a serem consideradas para a escolha de textos e preparação de atividades de 
leitura com vistas ao letramento crítico, a saber: (a) os tópicos abordados pelos textos (TILIO, 
2006, 2010), (b) o trabalho com gêneros discursivos, e (c) a natureza das atividades propostas. 
Após a apresentação destas macro-categorias, dois exemplos são contrastados, buscando 
discutir como os textos e atividades de leitura podem (ou não) dialogar com os pressupostos 
teóricos dos documentos oficiais.

Palavras-chave: letramento crítico; livro didático; leitura

Letras/Inglês: perspectivas interdisciplinares para ensinar e aprender
Rogerio da Costa Neves (UERJ)
Eliana Márcia dos Santos Carvalho (PUCSP)

Esta apresentacao funtamenta-se em um artigo escrito com base nos estudos desenvolvidos 
durante o doutorado e procura relatar como ocorre a graduação de alunos de um Curso 
de Letras/Inglês no interior da Bahia sob a perspectiva interdisciplinar. O novo curso - em 
funcionamento depois da reforma curricular de 2004 - objetiva desenvolver autonomia 
profissional durante a graduação através do novo currículo, que tem como característica 
principal a interdisciplinaridade. A teoria da interdisciplinaridade é bem marcada nesta nova 
estrutura de curso e os componentes curriculares são distribuídos de forma não fragmentada 
buscando ampliar a visão da realidade da sala de aula, principalmente nos aspectos acadêmicos 
e científicos.

Palavras-chave: formação de professor; interdisciplinaridade; transdisciplinaridade

Aprender inglês a distância é como voar: uma análise das metáforas de aprendizes 
universitários de inglês sobre aprendizagem online
Ronaldo Corrêa Gomes Junior (UFMG)

De acordo com Lakoff e Johnson (1980), o pensamento humano é governado por conceitos, 
não sendo estes somente questões do intelecto. Para os autores, nosso sistema conceitual é 
predominantemene metafórico e possui um papel fundamental na definição das realidades 
humanas. Dessa forma, as metáforas são um processo cognitivo básico e estruturam nosso 
pensamento. Este  trabalho teve como objetivo identificar as metáforas de alunos universitários 
de diversos cursos de graduação da UFMG, que cursavam as disciplinas online de Inglês 
Instrumental, sobre o processo de aprendizagem de inglês à distância. Sendo assim, 
estimulou-se que esses aprendizes expressassem suas concepções por meio de metáforas que, 
posteriormente, foram divididas em dois grandes grupos: Metáforas Estruturais e Metáforas 
de Esquemas Imagétivos. Dentro de cada grupo, foram formadas subcategorias advindas da 
análise e do agrupamento contextual das expressões metafóricas. É importante ressaltar que 
os agrupamentos surgiram das regularidades nas conceitualizações dos aprendizes e refletem 
como essa população enxerga a aprendizagem de inglês. Para a análise das metáforas, foi 
utilizada a Teoria da Metáfora Conceitual (LAKOFF & JOHNSON, 1980), associada à Teoria 
da Mesclagem Conceitual (FAUCONNIER & TURNER, 2002). A análise das metáforas revela 
que, de maneira geral, os aprendizes enxergam a aprendizagem online como um facilitador 
de inclusão e rompimento de barreiras que requer autonomia e disciplina. As metáforas ainda 
apontam o ensino à distância como um meio de deslocamento no espaço mais eficaz. Em 
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outras palavras, se aprender inglês é percorrer caminhos, aprender inglês à distância é como 
voar. Além disso, é por meio da língua e sua aprendizagem que os aprendizes conseguiriam 
“entrar no mundo”, “descobrir um mundo novo”, “se incluir no mercado de trabalho”, “abrir 
portas e janelas”, “percorrer caminhos” e “alçar novos vôos”. 

Palavras-chave: metáforas, tecnologia, EaD

Proposta para o incentivo de automotivação do aluno na aprendizagem de língua 
estrangeira
Rosamaria Reo Pereira (UFPA)
Maria Clara Vianna Sá e Matos (UFPA)

Para o aluno, estudar uma língua estrangeira (LE) significa inserir-se em um processo longo, 
de resultados não imediatos; lidar com aspectos culturais muitas vezes diferentes dos seus; 
somar novos valores a sua identidade e, ainda, administrar várias questões relacionadas a sua 
auto-estima (LAMBERT; GARDNER, 1997; BURDEN, 2000; USHIODA, 2002; TAIPA; FITA, 
2003; PILETTI, 2009). Diante desse cenário, entende-se a motivação como sendo um fator 
crucial no sucesso da aprendizagem de uma LE (USHIODA, 1996; DÖRNYEI, 2000; BROWN, 
2003). A partir desse consenso, encontramos vários caminhos traçados por pesquisadores para 
que o professor possa lidar com esse fenômeno de forma prática e cada vez mais eficiente na 
sala de aula.  Um caminho possível, defendido por Ushioda (1996), é o professor incentivar os 
alunos a se automotivarem e a saberem como sustentar esse comportamento. Para a referida 
autora, essa abordagem é coerente com a adoção do processo de autonomização (SCHARLE; 
SZABÓ, 2000), uma vez que o resultado esperado são alunos que se motivam autonomamente 
também.  Apoiando-nos nesses achados teóricos, nosso trabalho tem como objetivo esclarecer 
o ponto de vista da autora acerca de como lidar com a motivação na aprendizagem de LE e a 
partir de suas considerações, apresentar propostas viáveis para a sala de aula. 

Palavras-chave: automotivação; língua estrangeira; ensino-aprendizagem

Inclusão para diversificação: um projeto de inclusão social realizado no Espaço 
Criança Esperança de Belo Horizonte
Rosana Silva do Espírito Santo (PUC MINAS)

Diante da instabilidade educacional do nosso país, faz-se necessária uma reflexão acerca dos 
desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior preocupadas com a qualidade dos 
serviços prestados à comunidade. Em tal contexto, o tripé ensino-pesquisa-extensão deve ser 
pensado sob forma de ações que viabilizem o cumprimento maior da missão da universidade, 
qual seja: produzir conhecimento científico e torná-lo acessível à sociedade. Nesse sentido, ao 
levar para a comunidade externa o conhecimento acadêmico produzido entre os muros da 
universidade, o trabalho extensionista retoma pontos observados na comunidade trabalhada 
e os devolve à universidade como elementos/fonte de material de pesquisa, que, por sua 
vez, terão impactos no ensino. Assim sendo, as possibilidades de construção do conhecimento 
se alargam, pois o espaço da sala de aula extrapolará aquela visão simplista da construção 
de saberes que se dá pela via de professor que explica o conteúdo e aluno que recebe as 
explicações. Numa ótica ampliada, então, enquadra-se a extensão, pois atua como ponte entre 
o que é construído em sala de aula, levado para a(s) comunidade(s) externa(s) e retomado, 
de forma significativamente ampliada, em seu retorno à comunidade acadêmica. Tendo 
como base uma perspectiva indissociável entre ensino, pesquisa e extensão com vistas a uma 
formação integral do aluno em formação é que se configura a proposta desta comunicação que 
objetiva demonstrar a gênese, implementação e resultados alcançados pelo projeto Inclusão 
para diversificação. O projeto visa à preparação de jovens da comunidade do Aglomerado da 
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Serra, dentro do Espaço Criança Esperança, para atuarem como agentes culturais tradutores/
intérpretes em língua inglesa na Copa de 2014. Os resultados e relatórios dos monitores e 
alunos ligados ao projeto evidenciam a força transformadora que tais ações imprimem nas 
vidas dos envolvidos.

Palavras-chave: formação de professores; ensino de inglês; inclusão social

Efeitos do bilinguismo precoce e tardio na memória de trabalho
Rossana Kramer (UFSC)
Mailce Borges Mota (UFSC)

Na área da linguagem, estudos realizados por Bialystok e colaboradores (BIALYSTOK, 
CRAIK, KLEIN & VISWANATHAN, 2004) oferecem evidência de que bilíngues, comparados 
a monolíngues, tendem a demonstrar melhor desempenho em tarefas de controle executivo, 
tais como, tarefas que dependem de processos inibitórios. Baseado nos estudos de Bialystok 
e colaboradores (2004), o presente estudo se propôs a investigar o desempenho de bilíngues 
precoces e bilíngues tardios em outro processo de controle executivo, a memória de trabalho. 
Durante o processo de envelhecimento, a memória de trabalho é apontada como uma das 
funções do controle executivo mais afetada devido à perda de ativação na região frontal 
(PARK, 2000; OLD & NAVEH-BENJAMIN, 2008). Oberauer (2001) explica que a memória 
de trabalho fica sobrecarregada de informações irrelevantes, impedindo que informações 
relevantes sejam adequadamente processadas. No presente estudo, 104 participantes entre 
18 e 84 anos divididos entre monolíngues, falantes de português brasileiro (PB) e bilíngues 
– bilíngues precoces (Hunsrückisch/PB) e bilíngues tardios (PB/Inglês) realizaram uma 
tarefa de memória de trabalho, a tarefa Alpha Span. As análises empregadas (ANOVAs) 
demonstraram perdas cognitivas significantes, proporcionais ao avanço da idade, uma vez 
que jovens adultos foram melhores que os idosos na tarefa de memória de trabalho. Apesar 
de não confirmada diferença significante entre monolíngues e bilíngues nas mesmas faixas 
de idade, bilíngues precoces e tardios pontuaram mais que os monolíngues na tarefa de 
memória de trabalho. O resultado do presente estudo revela evidências de que o bilinguismo, 
independentemente do contexto de aquisição, pode trazer benefícios cognitivos, mais 
especificamente à memória de trabalho.

Palavras-chave: bilinguismo, memória de trabalho, envelhecimento

Up the phrasal verb ladder: a Cognitive Linguistics study on awareness, production 
and acquisition of phrasal verbs by Brazilian learners of English as a Foreign 
Language
Sabrina Bonqueves Fadanelli (UNIVBHAM)

Classroom experience and examination of Brazilian learners` relatively low production 
of English Phrasal Verbs in general brings to language teachers the impression that these 
constructions are regarded by learners as highly idiomatic and very difficult to acquire. 
This research investigates awareness, acquisition and production of metaphorical phrasal 
verbs with the particle ‘up’ by Brazilian Upper-Intermediate students under a Cognitive 
Linguistics perspective: it first attempts to determine whether awareness and production of 
literal phrasal verbs are higher than metaphorical ones by means of an online multiple-choice 
test and research in a learner corpus; then it searches the effects of frequency of input through 
contingency learning in the acquisition and production of PVs with the use of an online 
cognitive test. Results point out to a slight better awareness of literal phrasal verbs, despite 
the seeming dominance of metaphorical phrasal verbs in the corpus; as well as to a higher 
rate of production of constructions presented more often in the test. This suggests the need for 
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developing material and lessons that enhance metaphorical meanings of phrasal verbs more 
frequently in the Brazilian teaching scenario.

Palavras-chave: phrasal verbs; metaphorical; contingency learning

A competência reflexiva dos Professores PDE de Língua Estrangeira Moderna (LEM) 
– Inglês
Sara Geane Kobelinski (UNICENTRO)
Raquel Cristina Mendes de Carvalho (UNICENTRO)

Por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), o Estado do Paraná 
proporciona aos seus professores a participação em estudos, pesquisas e preparação de 
material didático embasado em abordagens atualizadas de forma colaborativa. Tal programa 
tem muitas características de uma pesquisa-ação, uma vez que envolve e engloba de forma 
diversificada professores em pesquisas relacionadas à sua área de atuação. A tentativa é a de 
engajá-los a superarem os desafios educacionais levando seus participantes a desenvolverem, 
principalmente, suas capacidades reflexivas de atuação. Este estudo teve como objetivo 
investigar as dificuldades enfrentadas, por dois professores do PDE em LEM–Inglês, para 
promoverem o ensino-aprendizagem, revisitando seus métodos e abordagens de ensino. O 
método de pesquisa qualitativa foi desenvolvido por meio de um questionário com perguntas 
abertas, sustentadas teoricamente a luz dos conceitos de Basso (2008), ao passo que a análise 
de dados pautou-se na Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 1994) a partir do sistema 
de transitividade. Os resultados apontam além do crescimento intelectual dos participantes 
do programa, o desenvolvimento de competências que refletem diretamente no modo 
como ensinam, e a busca pela melhoria do ensino visando aprender como aplicar métodos 
e abordagens de ensino de forma precisa e atualizada. Destaca-se a Competência Reflexiva 
(BASSO, 2008) uma vez que esta os fez tomarem consciência sobre o papel da disciplina de 
LEM-Inglês no ensino aprendizagem.   

Palavras-chave: professores PDE, competência reflexiva, LSF

Contribuições do estágio supervisionado de língua inglesa para a formação docente
Sergio Ifa (UFAL)
Nesta comunicação, objetivo descrever e interpretar a experiência vivida por mim, professor-
pesquisador, e pelos/as alunos/as na disciplina Estágio Supervisionado de Língua Inglesa. 
Busco, a partir do relatório individual de estágio redigido por cada aluno/a, destrinchar as 
etapas da formação de professores pelas quais eles/as passaram: primeiramente, contactaram 
uma escola da rede pública para analisar e entender o contexto social, histórico e econômico 
e para identificar as percepções dos alunos sobre necessidades e preferências em relação ao 
ensino-aprendizagem da língua inglesa. Em seguida, de posse dessas informações, elaboraram 
aulas adaptadas ao contexto investigado com a minha supervisão. No próximo momento, 
ministraram a aula planejada. Como último momento, socializaram as experiências vividas 
com a turma. As interpretações apontam para uma mudança de postura: do desinteresse pelo 
que acontece na escola pública para a postura pró-ativa de buscar soluções para a realidade 
analisada. Percebo ainda uma compreensão macro do papel político do professor, da escola e 
do estagiário. Entendo a formação de professores como um diálogo entre a Lingüística Aplicada 
Crítica (PENNYCOOK, 2001), a teoria do ensino reflexivo (SCHÖN, 1983, 1987; ZEICHNER, 
1993; ZEICHER & LISTON, 1996; GÓMEZ, 1997) e a perspectiva crítica de formação de 
professores (FREIRE, 1970; KINCHELOE, 1993; PIMENTA, 1999;  CELANI, 2001).

Palavras-chave: estágio supervisionado de inglês; relatório de estágio; formação de professores
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Language awareness and autonomy underpinned by technology in EFL teaching 
and learning
Silvia Helena Benchimol Barros (UFPA)

In the educational dimension, technology embraces all knowledge employed to transform a 
social context in a practical way by means of insights resulting from reflection and motivated 
by necessity. In doing so, it involves processes, creation, and methods, although in a more 
stricto sensu the word has ended up meaning digital revolution and electronic apparatus. This 
research examines the potentiality of language awareness and the emergence of autonomous 
behaviors as parallel roads to effective learning of the English Language by adults in the 
communicative era. Considering the relevance of awareness in face of complex inputs of 
language, and based on the theoretical contributions of David Little (2010), Flavell (1976), 
Hawkings (2001), and Van Lier (1991) we proposed conscious focus on form activities with 
videos to develop both aural-oral and written competences. We hypothesized that by using 
the principles: reflection, comparison, and metalanguage the teacher would favor learners with 
the emergence of behaviors that lead them to the control of their own learning. The results 
have provided interesting feedback in terms of teacher and student development through an 
action research performed at UFPA Cursos Livres. 

Palavras-chave: language awareness; technology; autonomy 

As filiações discursivas dos efeitos de sentidos sobre o que é aprender a língua 
inglesa e sua relação com a ideologia
Simone Makiyama Ferreira da Cruz (UFAL)

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre (possíveis) efeitos de sentidos de crenças de um 
professor e de alunos em torno do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa e suas 
filiações discursivas. Sob a perspectiva teórica da Análise do Discurso Pecheutiana, que entende 
efeitos de sentido como resultados de condições sócio-históricas em que são produzidas, e 
dialogando com o conceito de ideologia desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin, esta pesquisa 
procura identificar as filiações discursivas que fundamentam o dizer destes sujeitos no 
que concerne ao aprendizado da língua inglesa e determinar as formações ideológicas nas 
quais estes discursos se encontram inscritos. Para tanto, será abordada a fundamentação 
teórica necessária para a análise da materialidade discursiva apresentada nesta investigação 
e possíveis implicações no ensino de línguas, bem como considerações acerca das bases 
ideológicas que sustentam as filiações discursivas observadas neste trabalho. A análise deste 
estudo aponta para três predicações que orientam o fazer destes sujeitos, desvelando como 
estes efeitos de sentidos são produzidos e como estes sentidos efetivamente direcionam o fazer 
desses participantes no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: discurso; ideologia; aprendizagem de língua inglesa

Tradução intersemiótica de filmes brasileiros: construindo um corpus multimodal
Sinara de Oliveira Branco (UFCG)

Este trabalho apresenta a construção de um corpus multimodal utilizando dois filmes nacionais 
(Cidade de Deus e O Auto da Compadecida), tendo a imagem como fonte para a construção do 
conhecimento cultural brasileiro. O trabalho tem arcabouço teórico relacionado aos Estudos 
da Tradução, à Semiótica, à Representação Cultural e à Linguística de Corpus, com o intuito 
de mostrar que, apesar de os filmes apresentarem linguagens específicas que retratam o povo 
brasileiro em contextos espaço-temporais específicos, a compreensão da história narrada é 
comprometida mesmo que haja necessidade de omissão da linguagem verbal nas legendas 
em inglês, pois as imagens são capazes de traduzir os fatos retratados, não causando perda de 
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sentido ou falha na comunicação. Para a análise, serão compiladas cenas dos dois filmes para 
serem analisadas em sequência e planos específicos, observando o tema abordado em cada 
filme e as informações culturais apresentadas em tais planos. A pesquisa a ser desenvolvida 
tem duas perspectivas: i) a compilação e construção de um corpus multimodal de imagens 
que represente culturalmente o Brasil através de filmes, independente do contexto regional e 
temporal; ii) descrição da representação cultural retratada nas imagens fílmicas em contexto 
nacional ou internacional.

Palavras-chave: tradução intersemiótica; multimodalidade; representação cultural

Aprender a aprender: uma experiência com o Glogster no curso de Letras
Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO)

Um dos desafios que enfrentamos na educação é quebrar o vínculo com o ensino tradicional, 
onde o professor é o centro e detentor de todo o saber, e fazer com que a aprendizagem seja um 
processo de autoria do próprio aluno. As novas tecnologias, se utilizadas com esse propósito, 
podem favorecer o processo de busca e construção do conhecimento, no qual o aluno pode ser 
autor e a aprendizagem tornar-se mais colaborativa. A internet pode e deve ser uma ferramenta 
auxiliar para o processo de ensino-aprendizagem em que a colaboração entre os pares e o 
compartilhamento dos saberes seja escolha norteadora da prática docente. Isso é relevante 
especialmente na era da Web 2.0, em que o usuário deixa de ser apenas consumidor e passa 
também a ser produtor. Com o intuito de propor um espaço de autoria e aprendizagem para 
os alunos de primeiro período do curso de Letras de uma instituição de ensino superior do 
Estado do Rio de Janeiro, a rede social Glogster, que permite a criação de pôsteres interativos 
e hipermidiáticos, foi indicada como ferramenta para elaboração de um trabalho final na 
disciplina de Língua Inglesa. Os objetivos eram: a) sistematizar a aprendizagem do semestre; 
b) incentivar a pesquisa e a aprendizagem dos alunos para além do livro didático adotado; c) 
apresentar uma nova ferramenta com a qual os alunos podem exercer autoria e d) investigar 
as narrativas dos alunos acerca do processo de elaboração de seus pôsteres interativos online. 
Após a criação do Glogster individual, os links foram disponibilizados através da ferramenta 
Google docs para a leitura e comentários pelos demais participantes da turma. As narrativas 
dos catorze destacam os pontos positivos e negativos e o que aprenderam com a criação desses 
pôsteres Objetivamos discutir o processo de aprendizagem sob o ponto de vista do próprio 
aluno, através de sua experiência com a elaboração e compartilhamento de seu pôster através 
do Glogster.

Palavras-chave: novas tecnologias; ensino-aprendizagem; língua inglesa

Discutindo uma abordagem crítica nas aulas de inglês nos cursos tecnológicos
Sullivan Silk Pouza (FATEC CARAPICUIBA)

Pesquisadores no exterior (GEE 2004; LANKSHEAR & KNOBEL 2003, SNYDER 2002, 
KELLNER 2002) e no Brasil (ANDREOTTI & MENEZES DE SOUZA 2008; MENEZES DE 
SOUZA & MONTE MÓR, 2006) têm discutido questões que envolvem o ensino de línguas 
e os multiletramentos críticos. Nessa perspectiva, o ensino de línguas não se restringe 
apenas aos aspectos linguísticos e culturais, mas também educacionais. No caso do objetivo 
educacional, o professor precisa criar oportunidades para que os alunos desenvolvam o senso 
de cidadania, ou seja, reconheçam a posição que estão ocupando na sociedade e identifiquem 
quais são as consequências em assumi-la (MENEZES DE SOUZA & MONTE MÓR, 2006). Se 
considerarmos que a propaganda das FATEC de São Paulo está baseada na frase “O estudo que 
vira emprego” (cf. publicacão na mídia jornalística), é possível falar em objetivo educacional no 
ensino de línguas nesses cursos? Considerando essas discussões, o objetivo desta comunicação 
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é apresentar um breve resumo das abordagens de ensino adotadas nas aulas de inglês neste 
contexto de universitário especificamente e discutir a pertinência da adoção de uma abordagem 
que esteja embasada nas discussões sobre os multiletramentos críticos.

Palavras-chave: multiletramentos críticos; ensino-aprendizagem de línguas; cursos 
tecnológicos

“Sempre tive facilidade pra línguas, o que me ajudou a me sair bem na aprendizagem 
de inglês”: desvendando algumas crenças de um professor de inglês em formação 
sobre ensino/aprendizagem desse idioma
Tatiana Diello Borges (UFG/CAJ)

Nesta comunicação apresentamos resultados parciais do projeto de pesquisa “Desvendando 
as crenças sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos, ingressantes e concluintes, 
de Letras (Inglês): um estudo comparativo”, realizado na Universidade Federal de Goiás, 
Campus Jataí. Pesquisas no campo de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras que têm 
como foco de investigação o construto crenças são a base do referencial teórico do estudo. 
O presente projeto justifica-se, essencialmente, pela relevância da investigação das crenças 
de futuros professores de línguas (inglês), já que são um componente-chave no processo 
de ensino/aprendizagem, capazes de influenciar o que docentes e alunos realizam, sentem 
e sabem sobre esse processo (Johnson, 1994). Quanto à metodologia, optou-se pelo estudo 
de caso, uma das várias modalidades da pesquisa qualitativa. Os instrumentos de coleta 
de dados empregados foram questionário do tipo semi-aberto, narrativa e entrevista semi-
estruturada. Os resultados sugerem que o acadêmico ingressante parece possuir as seguintes 
crenças, dentre outras: (a) A parte mais importante no ensino/aprendizagem de língua inglesa 
é a gramática, “pois a partir dela você cria qualquer base para qualquer área de interesse”, 
(b) o bom aprendiz de inglês é “aquele que consegue nadar contra a correnteza”, (c) o bom 
professor de língua inglesa é “preparado para se adaptar em diversas situações em sala de 
aula e está sempre preparado com os seus 50% de responsabilidade”, (d) não existe um lugar 
mais apropriado para se aprender inglês, “vai do aluno. Ele tem que achar o melhor método/
local de aprendizado pra ele. Então, se ele acha que é o curso livre ou sozinho ou na escola 
particular, na internet, ele tem que ir procurando até achar o que se encaixa melhor” e (e) no 
curso de Letras (Inglês), o aluno deve “entr [ar] com nível bom da língua inglesa e te [r] gosto 
pela profissão, pois é dentro de sala de aula que ajudamos a criar um mundo melhor”.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de inglês; crenças; formação de professores

Indícios do ensino de Inglês para Fins Específicos no Século XVIII: o caso da Aula 
de Comércio
Thadeu Vinícius Souza Teles (UFS)
Vera Maria dos Santos (UFS)

O presente trabalho apresenta uma discussão baseada nos resultados parciais da pesquisa 
intitulada “O Papel do Ensino de Língua Inglesa na Formação do Perfeito Negociante (1759-
1846)”, em andamento através do programa de pós-graduação do NPGL-UFS. Pretende-se 
aqui observar, a partir de pesquisa bibliográfica e documental, de que maneira as manobras 
pombalinas para reerguer e modernizar o Estado português após o Terremoto de Lisboa 
(1755) incentivaram grandes reformas no setor pedagógico. Entre as primeiras iniciativas 
do Marquês de Pombal e seus pares, encontrava-se a necessidade de capacitar os homens 
responsáveis por manter a principal atividade econômica portuguesa: o comércio. Através 
do Alvará de 19 de maio de 1759, a Aula de Comércio e seus estatutos foram confirmados e 
previam o ensino de aritmética, câmbio, pesos, medidas, seguros e métodos de escrever livros 
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ou partidas dobradas, contudo sugeriam ainda que os aulistas tivessem rudimentos da língua 
inglesa para que pudessem negociar, produzir procurações, cartas de mercancia, entre outros 
documentos na língua do principal parceiro econômico português. Nesse sentido, apesar 
do termo “Inglês para fins específicos” ter se apresentado sistematizado no Brasil por volta 
de 1970, esse artigo dispõe-se a analisar alguns compêndios e a legislação da época sobre a 
matéria, com o apoio de autores como Oliveira (2006), Falcon (1993), Carvalho (1978) e Howatt 
(1984), a fim de compor um quadro expositivo da intenção do ensino da língua inglesa para 
um fim utilitário em Portugal e em seguida na maior colônia portuguesa, o Brasil, após a 
abertura de seus portos.

Palavras-chave: inglês; Aula de Comércio; Inglaterra

Tradução e variação linguística em literatura infantojuvenil
Thais Helena Affonso Verdolini (UPM)

No processo de formação de tradutores, observa-se que pouco se fala sobre a tradução para 
literatura infantojuvenil. Outro assunto pouco tratado, não só nas universidades, como também 
nos estudos de Tradutologia em geral, é o que diz respeito a aspectos da sociolinguística 
na tradução. No Brasil, percebe-se certo descaso com a qualidade no mercado tradutório 
de livros infantojuvenis contemporâneos. Voltando-se para essas deficiências, a pesquisa 
verifica de que maneira se organizam as variedades linguísticas – em especial a diastrática 
– dentro do processo tradutório de uma obra literária infantil. Por meio de um estudo como 
amostra – o corpus é uma obra contemporânea, a série de livros The Adventures of Captain 
Underpants (1997) de Dav Pilkey (no Brasil, As aventuras do Capitão Cueca, 2001) –, busca-se 
compreender como as variações linguísticas, principalmente a variação diastrática no que 
tange à variedade da criança, ocorrem no processo de tradução. Analisam-se obra original e 
a traduzida, contrastando-as e observando alguns volumes da série para verificar coerência 
de recursos e termos, focalizando a gíria e a modalidade infantil utilizadas. O embasamento 
teórico parte de fundamentos da Tradutologia, da pesquisa sociolinguística, de estudos sobre 
alfabetização e de pesquisa sobre o mercado de tradução no Brasil.

Palavras-chave: tradução; literatura infanto-juvenil; sociolinguística 

The production of word-initial /r/ by Brazilian learners of English and the issues of 
comprehensibility and intelligibility
Thaís Suzana Schadech (UFSC)

Brazilians tend to pronounce words that containrhotics (r sounds) in Brazilian Portuguese 
(BP) in different ways due to different dialects existing in specific regions of the country, and 
according to the position of the phoneme /r/ in the word. Then, because of the orthographic 
/r/, some BPSE tend to transfer the BP rhotic pronunciations to English, which leads them 
to produce non-target pronunciations in English. One of the objectives of this study was to 
investigate if BP speakers really transfer the productions of /r/ from BP to English, and if these 
non-target pronunciations have an effect on English native (ENS) and BP speakers of English’s 
(BPSE) comprehensibility and intelligibility. For the purposes of this study, comprehensibility 
is defined as “the ease or difficulty with which a listener understands L2 accented speech” 
(DERWING et al., 2007, p. 360), meaning that the listener evaluates the extent to which an 
utterance or a word is easy or difficult to understand. Intelligibility, on the other hand, aims 
at verifying if the speech was appropriately comprehended by the listener, and therefore will 
be defined as “the extent to which a speaker’s utterance is actually understood” (MUNRO 
et al., 2006, p. 112). In order to achieve this objective, the first step was to check what the 
possible productions of English word-initial /r/ by Brazilians were. Therefore, 36 participants 
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recorded themselves reading 20 sentences in English. The analysis suggests that only a few 
participants transferred the BP r-sounds to English, and that the most frequent non-target 
pronunciation is the glottal fricative, since this was also their allophone for BP /r/. Since this 
analysis is only the first step of a research project, the next move is to investigate if the non-
target pronunciations of /r/ in English word-initial position have an effect on English native 
and nonnative listeners’ comprehensibility and intelligibility.

Palavras-chave: rhotics; transfer; English pronunciation

Engajamento de nativos digitais: uma investigação ecológica sobre estudantes de 
língua inglesa
Valeska Virgínia Soares Souza (UFU)
Junia de Carvalho Fidelis Braga (UFMG)

Um dos interesses de pesquisadores nas últimas décadas é o de entender as interrelações 
entre os seres humanos e o meio digital. Nessa linha, interessa-nos compreender as diferentes 
situações nas quais aprendizes de língua inglesa utilizam artefatos tecnológicos digitais 
e observar o que emerge devido ao uso desses artefatos, e ainda como a aprendizagem é 
oportunizada. Para tanto, seguimos uma perspectiva ecológica, que busca abranger o contexto 
do ambiente de aprendizagem, tomando-o como sistema adaptativo complexo. Embasadas na 
perspectiva ecológica e nos princípios de aprendizagem considerados típicos da atual geração 
digital, apresentamos, nesta comunicação, resultados de pesquisas conduzidas com estudantes 
de língua inglesa do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Os resultados sugerem que 
os nativos digitais utilizam-se das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para 
organizar e reorganizar suas próprias experiências de mundo, e isso envolve participação, 
agência e reinterpretação de ações e concepções, especialmente dos propiciamentos presentes 
nos ambientes tecnológicos digitais. Nossas pesquisas também indicam que, embora os 
recursos tecnológicos digitais estejam integrados às práticas cotidianas dos estudantes, eles 
não são uma parte significativa de sua educação formal.

Palavras-chave: nativos digitais; perspectiva ecológica; aprendizagem de línguas

Leitura e multimodalidade: contribuição na compreensão de textos em meio 
eletrônico
Vania Soares Barbosa (UFPI)

Um olhar de oferta ou demanda, uma informação real ou ideal, na composição da imagem, as 
funções da linguagem se traduzem em um convite ao leitor para interagir com a mensagem e 
deixar a comunicação acontecer. Entretanto, esses elementos nem sempre são percebidos, e o 
convite se desfaz. Esta pesquisa tem como objetivo investigar a percepção, por parte do leitor, 
das funções da linguagem representadas nas imagens de textos inseridos em atividades de 
leitura disponíveis em blogs e sítios eletrônicos e sua possível influência na compreensão desses 
textos. Como procedimentos metodológicos, adotou-se a seleção e análise dessas atividades 
de leitura, norteada por teorias de multimodalidade, especialmente da Gramática do Design 
Visual de Kress e Van Leeuwen; além de entrevistas e testes de leitura e compreensão de textos 
em língua inglesa, aplicados a alunos com nível de proficiência intermediário e/ou superior. 
Pretende-se com a contraposição dos resultados obtidos com a análise das atividades e as 
respostas dos participantes diagnosticar a relação imagem x compreensão textual que indique 
a possível identificação, por parte do leitor, das funções da linguagem, observadas segundo a 
teoria que norteia esta pesquisa, e, ainda, a partir deste diagnóstico, sugerir ideias que possam 
auxiliar no preparo de atividades de leitura em língua inglesa para o meio eletrônico.

Palavras-chave: leitura; multimodalidade; texto eletrônico
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Leitura/Letramento de professores de inglês em serviço
Waléria de Melo Ferreira (UNEAL/IFAL-PI)

As pesquisas sobre formação de professores foram inicialmente marcadas por duas tendências 
verificadas no ensino de línguas estrangeiras, a saber: a) os professores pesquisados revelavam 
uma cultura de ver a língua/linguagem somente como produto de análise linguística; b) os 
professores evidenciavam forte influência dos métodos de ensino induzidos pelo mercado 
editorial. Essas tendências sugerem uma deficiência na formação dos professores de línguas, 
que os impossibilita de refletir criticamente sobre os processos de ensino e aprendizagem e 
sobre seus papéis como educadores. Considerando essas asserções, este trabalho, ainda em 
execução, tem como foco a investigação da formação de professores em serviço. Trata-se de 
um estudo qualitativo, de base etnográfica, desenvolvido através de pesquisa de campo, 
com aplicação de questionários semiestruturados e realização de entrevistas. Os sujeitos da 
pesquisa são professores efetivos de língua inglesa, da rede pública municipal da cidade de 
Arapiraca, Alagoas, identificados através de levantamento, feito junto à Secretaria Municipal 
de Educação. O principal objetivo do trabalho é avaliar o nível de leitura/letramento em língua 
inglesa dos professores pesquisados, bem como o seu grau de conhecimento sobre a teoria 
dos Novos Letramentos, para, desse modo, avaliar a viabilidade de transposição didática das 
propostas apresentadas nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) e nos 
Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (PCNEF e PCNEM). 
Buscamos respaldo teórico em autores como Monte Mór  (2002); Moita Lopes (2005); Kleiman 
(1995); Rojo (1998; 2000); Lankshear; Knobel (2003), e outros.

Palavras-chave: formação de professores; ensino de línguas; teorias de letramento

Jogos eletrônicos do tipo MMORPG como ferramenta na aprendizagem de língua 
estrangeira
Wilka Catarina da Silva Soares (UFRN)
Janaina Weissheimer (UFRN)

Ainda que os jogos eletrônicos tenham sido criticados por pais e educadores como um 
entretenimento sem propósito e julgados como perda de tempo, alguns pesquisadores têm 
argumentado a favor dos games. Este trabalho visa relatar um estudo em andamento conduzido 
com o intuito de investigar as potencialidades dos jogos eletrônicos, mais especificamente dos 
jogos online de interpretação de personagens para múltiplos jogadores em massa (Massively 
Multiplayer Online Role-Playing Game - MMORPG) como ferramenta na aprendizagem de 
língua estrangeira. Por serem online e darem acesso a um mundo virtual com um grande 
número de jogadores interagindo ao mesmo tempo, esses jogos podem proporcionar, além de 
diversão, um maior convívio com a segunda língua. A nossa hipótese é de que nestes jogos 
os aprendizes têm a oportunidade de aprimorar vocabulário e sintaxe dentro de um contexto 
real, onde eles podem praticar leitura, escrita e até mesmo desenvolver habilidades orais. Para 
testá-la, será realizado um estudo experimental com alunos de uma mesma turma de nível 
básico de língua inglesa. Um grupo participará de sessões monitoradas com o jogo Allods 
Online, e o outro apenas assistirá as aulas regulares. Serão aplicados um pré e um pós-teste 
seguindo o modelo do Key Elementary Test da Cambridge e um questionário sobre os hábitos 
de aprendizagem da língua com o intuito de eliminar variáveis. Os dados serão analisados com 
base nas teorias dos pesquisadores psicolinguistas James Paul Gee e Constance Steinkuehler, 
e dos educadores e pesquisadores experts em video games Marc Prensky e Yolanda Rankin. 
Os resultados preliminares da fase piloto indicam que os aprendizes que jogaram MMORPG 
em inglês há mais tempo (em média 5 anos), obtiveram uma média geral no pré-teste 
aproximadamente duas vezes maior do que a do grupo controle.

Palavras-chave: jogos eletrônicos; aprendizagem; língua estrangeira
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O mesmo vinho em novas garrafas? Usando o Moodle para ensinar e aprender inglês 
em um curso de Letras
William Mineo Tagata (ILEEL)

A grande influência da internet sobre os processos de ensino e aprendizagem tem levado 
muitos pesquisadores a dedicarem copiosos estudos ao tema. Para Lankshear & Knobel (2006), 
a internet constitui a principal “tecnologia computacional e de comunicações”, levando à sua 
utilização em sala de aula por professores e alunos. O problema, segundo os autores, é que 
em muitos casos procura-se forçar o uso de novas tecnologias em sala de aula de modo a 
parecerem úteis do ponto de vista educacional – uma atitude que os autores comparam a 
“um vinho velho em novas garrafas” (LANKSHEAR & KNOBEL, 2006, p.54). Tal equívoco 
talvez resulte de uma visão limitada da internet enquanto mera provedora de informações. 
Para esses autores, mais do que uma “revolução na informação”, a internet possibilitou uma 
“revolução nos relacionamentos”, com efeitos profundos em todas as esferas de nossas vidas, 
inclusive no âmbito da educação. Na visão desses autores, o aprendizado tende a ficar cada 
vez menos restrito à sala de aula, e a ocorrer mais frequentemente em espaços virtuais. Um 
desses espaços é o Moodle, que venho utilizando há dois anos como professor de inglês em um 
curso de Letras. Neste trabalho, pretendo refletir criticamente sobre minhas experiências de 
utilização dessa plataforma virtual. A partir da análise de algumas atividades nela realizadas, 
além de questionários de auto-avaliação respondidos por alunos, procuro responder 
as seguintes questões: de que formas o Moodle pode contribuir para a emergência de um 
conhecimento construído colaborativamente, por alunos e professores? Que conhecimentos 
da língua inglesa podem ser aprendidos através do Moodle? Quais de suas ferramentas são 
mais adequadas para essa finalidade? Em que medida o aprendizado através dessa plataforma 
difere do aprendizado em ambiente presencial? Como explorar seu potencial de forma que o 
aprendizado resultante não seja apenas “o mesmo vinho em novas garrafas”? 

Palavras-chave: ensino de inglês; ambientes virtuais de aprendizagem; letramento crítico
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Comunicações Individuais - Literatura

Em ordem alfabética, pelo primeiro nome do primeiro autor.

Shakespeare na obra de Machado de Assis: números e reflexões
Adriana da Costa Teles (USP)

Shakespeare foi um dos autores mais citados pelo escritor brasileiro Machado de Assis. 
Segundo Helen Caldwell, no conhecido livro O Otelo brasileiro de Machado de Assis, publicado 
em 1960 nos Estados Unidos e com tradução para o português em 2002, são mais de 200 citações. 
Apesar do dado instigante para quem se interessa pela presença do dramaturgo inglês na obra 
do escritor carioca, Caldwell não mostra onde estariam essas citações. Esse trabalho foi feito 
recentemente pelo pesquisador José Luiz Passos e publicado em Machado de Assis, o romance 
com pessoas, em 2007. Passos elenca 211 citações a Shakespeare na produção de Machado, que 
estão presentes em textos que vão do início ao fim da carreira do escritor. Em pesquisa recente, 
que objetivava justamente retomar alguns aspectos da presença de Shakespeare na obra de 
Machado de Assis, nos debruçamos na produção do autor e descobrimos, no entanto, que a 
tabela recém-publicada, citada acima, se encontra um tanto incompleta. Esse dado inspirou 
a pesquisa que estamos desenvolvendo agora, que tem como objetivo reler toda a obra do 
escritor brasileiro e organizar uma nova tabela, o mais completa possível. É nosso objetivo, 
também, analisar esse material, tentando abordar questões como: quais peças foram mais 
citadas pelo escritor; em quais gêneros textuais aparecem (crônicas, contos romance, poesia, 
etc.) e, finalmente, o que esses dados nos mostrariam sobre a presença de Shakespeare na 
obra de Machado de Assis. O objetivo da presente comunicação é apresentar os resultados 
dessa pesquisa, abordando alguns números, no que diz respeito às citações, e apresentado 
uma análise prévia desse material.

Palavras-chave: Shakespeare; Machado de Assis, citações

A técnica na arte: algumas reflexões a partir de Blake e Heidegger
Alcides Cardoso dos Santos (UNESP)

William Blake foi um dos poetas que mais aprofundou a questão do papel da técnica na arte, 
tanto pelo fato de a sua obra artística incluir poesia, gravura e pintura, quanto pelo fato de nas 
três artes o artista ter inovado no uso e desenvolvimento de técnicas artísticas. Porém, o que mais 
gostaríamos de destacar na relação de Blake com a técnica não é especificamente a sua grande 
habilidade ou conhecimento das técnicas específicas de cada arte e de seu aproveitamento 
nas artes vizinhas, mas a concepção de técnica que está na base de sua produção artística, 
como demonstra um de seus mais importantes estudiosos contemporâneos, W.J.T. Mitchell. 
Diferentemente dos seus conterrâneos e contemporâneos românticos, Blake se afastou da 
concepção instrumental da técnica para desenvolvê-la como uma forma de ver e pensar o 
mundo, a partir da qual a arte opera uma transformação interna do homem, que culminará 
na transformação da sociedade e do mundo. O ponto mais específico que gostaríamos de 
demonstrar é que esta concepção se aproxima bastante da reflexão e da crítica que Heidegger 
desenvolveria nas décadas de 40 e 50 do século XX sobre a função acumulativa da técnica no 
mundo moderno e a sua proposição de uma “refundação” da técnica como modo de irrupção 
da verdade no mundo por meio da arte. Para concretizar estas reflexões teóricas, faremos a 
análise de “America: A Prophecy”, um poema escrito, desenhado e gravado em placas de 
bronze por Blake em 1793 que tem por tema a Guerra de Independência dos Estados Unidos 
a partir dos textos “A questão da técnica” e “A origem da obra de arte”, para mostrar como 
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o surgimento do que Blake chama de Gênio Poético pode ser pensado como a irrupção da 
verdade na arte que a técnica possibilita.

Palavras-chave: Blake; Heidegger; técnica 

Tuitando Shakespeare: dois projetos inovadores
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)

Esta comunicação apresenta e discute dois projetos inovadores que recontaram via Twitter 
duas conhecidas peças de Shakespeare. Enquanto Twitter of the Shrew (Twitter da Megera), 
sob direção artística de Brian Feldman, da Amway Shakespeare Opportunity, recriou a peça 
A Megera Domada, Such Tweet Sorrow (Uma Dor Tão Tweet), da Royal Shakespeare Company 
em parceria com a Mudlark, uma companhia de entretenimento para TV, Internet e celulares, 
recontou a peça Romeu e Julieta. Os projetos, apesar de utilizarem a mesma mídia (o Twitter), 
mostram-se amplamente diferentes em termos de escopo, formato, uso da linguagem, recursos 
intermidiáticos adicionais e visão de público. Precisamente em função de tais diferenças, essas 
duas ousadas empreitadas são, nesta comunicação, contrastadas e analisadas criticamente. 
Dá-se especial atenção na análise à utilização das mídias disponíveis, às relações do texto 
tuitado com o texto original shakespeariano, e ao impacto dos projetos no que tange suas 
contribuições para as relações futuras entre literatura, teatro e tecnologia.

Palavras-chave: Shakespeare; Twitter; tecnologia

Sartor Resartus como discurso transcultural e as implicações dessa leitura para a 
tradução brasileira do livro de Thomas Carlyle
Ana Helena Barbosa Bezerra de Souza (UFSC)

Sartor Resartus é um livro que se destaca como uma ficção singular, ao criar, segundo Wolfgang 
Iser, um novo discurso: um discurso transcultural. O surgimento desse tipo de discurso está 
profundamente enraizado numa crise aguda da cultura ocidental. Thomas Carlyle foi um dos 
que percebeu a crise, buscando meios de resolvê-la. É importante ressaltar que não se deve 
entender o discurso transcultural como a simples tradução de uma cultura, ou partes de uma 
cultura, em outra. Isso seria apenas uma “assimilação seletiva”, tendo como resultado eliminar 
diferenças e apropriar-se da outra cultura com o objetivo de atingir algum fim pragmático 
por meio dessa apropriação. O que Wolfgang Iser demonstra, quando faz a leitura de Sartor 
Resartus como discurso transcultural, é, precisamente, a maneira como o autor escocês pretende 
transpor a cultura filosófica alemã, orientada por conceitos, para a cultura do empirismo 
britânico, orientada pela experiência. Nesta comunicação, analisaremos a definição dada por 
Iser para esse novo tipo de discurso, e, a partir daí, discutiremos também o porquê do não-
enquadramento de Sartor Resartus em qualquer um dos gêneros ficcionais estabelecidos. Por 
fim, pretendemos comentar as implicações deste novo discurso para a tradução do livro de 
Carlyle para o português, tradução esta que constitui nosso projeto de pós-doutoramento.

Palavras-chave: ficção; traduzibilidade; cultura

Estrelando: o autor. A figura histórica do autor no cinema
Ana Iris Marques Ramgrab (UFRGS)

Desde sua invenção, o cinema busca na literatura a inspiração para contar as suas histórias. 
Mas não são apenas os livros que são adaptados e apropriados: muitas vezes, os holofotes 
são colocados no próprio autor. Com o objetivo de ampliar a discussão, dentro dos estudos 
de adaptação, da relação entre cinema e literatura, este trabalho analisa a ficcionalização da 
figura histórica do autor em uma obra cinematográfica. O filme biográfico é um subgênero 
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cinematográfico que dramatiza figuras e situações históricas e que, apesar do nome, muitas 
vezes não é fiel aos fatos documentados. Para atingir um público que nem sempre possui 
o conhecimento prévio sobre a biografia do autor, os filmes biográficos muitas vezes se 
amparam na intertextualidade criada entre eventos históricos biográficos e o conteúdo das 
obras do autor retratado que sejam mais acessíveis ao público, como acontece em Shakespeare 
Apaixonado (1998). Outros autores, das mais diferentes épocas, tiveram tratamento semelhante, 
como Jane Austen, J.M. Barrie, John Keats, Oscar Wilde, Truman Capote e Virginia Woolf. Isso 
mostra a importância deste subgênero dentro dos estudos da relação entre cinema e literatura. 
Esta discussão se ampara nos conceitos de metaficção historiográfica, de Linda Hutcheon; e de 
adaptação e apropriação, de Julie Sanders.

Palavras-chave: adaptação; cinema; ficção biográfica

Psique Zenóbia e Thingum Bob: dois personagens poeanos em busca da criação 
critico/literária
Ana Maria Zanoni da Silva (UEMG)

A obra do escritor norte-americano Edgar Allan Poe (1809- 1849) é vasta e proporciona ao 
leitor suspense, horror e humor. Charles Baudelaire afirma que as cores e o estilo de Poe 
“contrastam de forma violenta sobre o fundo da literatura americana” (1993, p.13). A crítica 
literária foi uma das atividades exercida por Poe e os ensaios e resenhas mostram a mesma 
relação contrastiva se estendendo ao pensamento e atitudes dos norte-americanos, no que diz 
respeito à democracia, à filosofia, às leis e costumes, à religião e à crítica literária. Poe expos a 
necessidade de se (re)pensar o papel da critica, por exemplo, em “Os Charlatões do Hélicon”, 
ao explicitar o pagamento de indulgências aos críticos em troca de resenhas elogiosas. Os 
aspectos negativos expostos nas resenhas e ensaios vêm à tona, na criação ficcional, por meio 
do viés humorístico e satírico, sobretudo quando Poe volta-se aos detalhes daquela época e 
revela, por exemplo, o lado menos vistoso do método de escrita da crítica norte-americana. No 
conto “Como escrever um artigo à moda Blackwood”, a trama gira em torno do método de 
escritura fornecido pelo Dr. Moneypenny à Srta Psique Zenóbia, objetivando a escrita de “um 
genuíno artigo à Blackwood, de caráter sensacional” (POE, 1997, p.483). A invectiva satírica 
está direcionada as publicações góticas e sensacionalistas e a “montagem” de textos por meio 
do ato de  recortar trechos de diferentes obras unindo-os para compor outro. Nosso objetivo, 
portanto, é analisar os contos “Como escrever um artigo à moda Blackwood” (1838) e “Vida 
Literária de Fulano-de-Tal” (1844), demonstrando como a sátira neles presente estende um 
convite à reflexão a respeito da criação literária e do papel da crítica tanto daquela época 
quanto da atualidade. As análises serão embasadas nos textos críticos do próprio Poe e nas 
obras de Propp, Bergson, Hodgart, Pirandello e Minois.

Palavras-chave: Poe; critica literária; sátira

Voyage around my twenty-first century room
Anderson Bastos Martins (UFSJ/PRODOC)

Between 2007 and 2009, the British daily The Guardian ran a series entitled “Writers’ Rooms”. 
The idea was a simple, rather unoriginal one: each week one author would write a short piece 
about the place where they would normally write their work. A photograph of the room in 
question illustrated the text. The benefit of hindsight allows the reader to take in the lot of the 
pieces and point out a few elements they have in common, the most outstanding of which 
being the way these workplace portraits helped their authors fictionalize their very process 
of creation. If becoming a character in one’s own work is a major feature of much of today’s 
autobiographical writing, the “Writers’ Rooms” series invites the authors to go a step further 
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and become a behind-the-scenes character. In the process, authorship is consigned to one extra 
remove from the realm of the empirical and – why not? – pushed an inch closer to that of the 
empyrean. Besides this heightened difficulty in (or indifference to) distinguishing between the 
lived and the written, my paper also turns to the way information technology has fostered a 
new concept of the personal archive and, concomitantly, altered the researcher’s access to it.

Palavras-chave: self-fictionalization; archive; information technology

Blogging revolution in the age of technology
Anderson Borges (UFMG)

Throughout the 19th century, some writers would elicit actions and reactions from society by 
reporting situations and political circumstances critically. This power of criticizing belonged 
not only to the media, but also, and in some cases even more, to writers inasmuch as they 
represented uprising ideologies and had high social prestige. The situation of the intellectual 
figure in the so called “Arabic Spring” was, obviously, quite different due to, among some 
other reasons, the fact there was a strong censorship and that nowadays writers are not in the 
spotlight of admiration as it happened back then in the European framework. For this matter, 
taking into account the considerable number of revolutions that took place in the Arabic world 
in the last months, one may ask whether someone has carried on the role the intellectuals 
used to play in such a context, that is, of raising awareness about the situation. In the age of 
technology, and in that already expressed Arabic context to be more specific, some bloggers, 
in a certain way, apparently have assumed the responsibility to draw people’s attention to the 
events which took place in their countries and were disregarded by institutions, such as the 
media as they had been hold hostage by the state. Considering the importance of writing on 
the internet in such circumstances, in this communication I want to compare and discuss the 
activity hold by the intellectual in the 19th century and the engaged blogger of our time, centring 
the discussion on the Tunisian blogger Lina Ben Mhenni, who chronicled the revolution in her 
country and might even become a Nobel Prize nominee.

Palavras-chave: writing, revolution, Arabic Spring

Triângulos amorosos e o reverso da normalidade feminina nos contos “Family” e 
“The Faithful Husband” de Evelyn Lau
André Pereira Feitosa (UFMG)

O trabalho propõe discutir, sob o olhar da crítica feminista, alguns questionamentos sobre 
o ideal de família presente nos contos “Family” e “The Faithful Husband” da escritora 
canadense Evelyn Lau, publicado em seu livro Choose Me. O aporte teórico para esta análise 
está nos textos críticos de Lya Luft, Cristina Maria Teixeira Stevens, Margaret Miles e 
Ewa Kuryluk, nos quais as autoras analisam os modelos tradicionais de maternidade e de 
família, criticando os padrões de normalidade exigidos para se atingir o modelo de perfeição 
familiar socialmente aceito em suas realidades. As personagens de Lau encontram-se na 
interface do modelo estereotipado de perfeição feminina, centradas em um núcleo familiar 
tradicional, no qual a mulher representa o lado passivo da relação de poder, ou do modelo 
grotesco, utilizando as teorias de Miles e Kuryluk, nas quais a mulher rejeita padrões 
predeterminados de perfeição feminina. Camufladas em uma aparente ingenuidade, as 
protagonistas dos contos de Lau invertem as noções do ideal feminino, posicionando-se 
em simbólicos triângulos amorosos nos quais colocam em cheque valores cristalizados de 
família e de normalidade feminina. Apesar do tom fatalista presente nesses contos, sugerindo 
uma inabilidade das protagonistas para escapar de suas condições pouco afortunadas, Lau 
evidencia a complexidade dos relacionamentos afetivos, as dinâmicas do poder presentes 
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nos triângulos amorosos, e possíveis escapatórias das amarras e convenções sociais que 
determinam o comportamento aceitável para as mulheres. 

Palavras-chave: feminismo, grotesco, literatura canadense

Jane Austen still misunderstood: fan fiction perspectives
Carla Alexandra Ferreira (UFSCAR)

The work of one of the most revisited canonical writers, Jane Austen, has now achieved new 
horizons through technology. Besides adaptations for cinema, chiclit novels, and fantasy novels 
(zombies, vampires, and the like), her novels have been approached from the perspective of 
fan fiction, a new genre whose main feature is collaborative writing on the Internet. Following 
in the footsteps of Rowling’s Harry Potter saga, the first books to be appear in that media, 
Austen’s novels, mainly Pride and Prejudice, have become a prolific topic for writers of fan 
fiction. Bearing this scenario in mind, this presentation aims to investigate why an 18th century 
writer has been a popular name in the world of fan fiction, with new ways of reading and 
relating to her literary work. Through the examination of some collaborative writings on Pride 
and Prejudice, I intend to show that this “new” approach still sees her novels as stories of love 
and marriage. This research is a continuation of the studies I have conducted regarding other 
adaptations of her work. Her literary project, that goes beyond love and marriage by showing 
gender and class issues in Regency patriarchal society, is not present in these contemporary (re)
writings of her novels. This investigation of the fan fiction writings of Pride and Prejudice will 
be conducted using the political reading of the literary text as proposed by Fredric Jameson 
(1981), who argues for a dialectical interpretation of literature, as well as advocates for the 
unveiling of strategies of containment; according to Jameson, such strategies, prevent us 
from seeing the hurtful issues of our societies. The intention, however, is not to undermine 
this technological way of dealing with art; our aim is to draw readers’ attention to the need 
for  periodizing, as well as understanding that some omissions and choices have implications 
for the discursive struggle, which we should engage when dealing with literature.  

Palavras-chave: fan fiction; Jane Austen; collaborative writing

A construção do mito do heroi em Hamlet e Abril Despedaçado
Carlos André Araújo Menezes (UNLZ)

Da tentativa de aproximação de duas obras – a peça teatral Hamlet, de William Shakespeare 
e a narrativa fílmica Abril Despedaçado, de Walter Salles Júnior – surge a intenção maior deste 
trabalho. Nas referidas obras serão observados como seus autores construíram o mito do 
herói, uma vez que em cada uma delas suas personagens principais, o príncipe Hamlet da 
Dinamarca e o sertanejo Tonho, atentam contra a vida alheia, todavia não se distanciam da 
aura das tradicionais personagens carismáticas. A peça Hamlet, escrita em 1599 e 1601, se 
estrutura em torno da tentativa do príncipe  em vingar a morte de seu pai. Nela o protagonista 
executa seu tio Claudio, que envenenou seu pai e casou-se com a sua rainha assumindo o 
trono da Dinamarca. Em Abril Despedaçado, a historia se passa em abril de 1910, na geografia 
desértica do sertão brasileiro, espaço em que Tonho vive com a sua família e vê-se obrigado a 
vingar a morte do seu irmão, ocasionada por antigas vendetas. Ao cumprir seus papéis, cada 
um destes heróis vai se construindo a partir de suas escolhas, o que, segundo a bibliografia 
utilizada na atual pesquisa e alguns autores da mitocrítica atual é comum na tradição literária, 
mesmo quando aparentemente temos personagens e narrativas que se parecem distantes.

Palavras-chave: mito; herói; vingança
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Jogos de fronteiras no conto “The Outing”, de Evelyn Lau
Carlos Henrique Bento (IFMG)

Este trabalho propõe refletir a respeito do conto “The Outing”, de Evelyn Lau, escritora 
contemporânea canadense. Evelyn, filha de imigrantes orientais, fugiu de casa na adolescência e 
se prostituiu para sobreviver, antes de se tornar escritora. Sua escrita apresenta fortes contornos 
autobiográficos, com relatos inspirados em suas vivências como prostituta e moradora de rua. 
Assim são os textos reunidos em Choose Me, livro de contos que inclui “The Outing”, objeto 
deste trabalho. No conto, Hugh é um canadense de meia-idade, divorciado, que contrata Sybil, 
uma prostituta com quem mantém encontros frequentes há mais de um ano, para acompanhá-
lo a um clube de sexo. O clube abriga diversos tipos de fetiches, e situa-se em algum lugar além 
da fronteira canadense com os Estados Unidos. Sybil o encontra em seu apartamento, assiste o 
término de sua preparação e seguem em direção à fronteira. Cruzam-na, abrindo a perspectiva 
de uma noite de prazeres fetichistas. Sybil não está interessada na aventura. Ela acompanha 
Hugh apenas pelo dinheiro. No clube, não se interessa por nenhum dos fetiches, apenas 
segue o cliente, apresentando-se como sua companheira. De sala em sala, eles presenciam 
vários tipos de práticas sexuais, com pequenos envolvimentos em algumas delas. Tudo parece 
dentro de um roteiro comum de aventura heterossexual, até que eles encontram um casal com 
quem haviam conversado ao chegar ao clube. É o momento de maior interação. No entanto, 
ao contrário do que esperava, Sybil assiste Hugh iniciando uma relação com o outro homem. 
Neste trabalho, pretende-se fazer uma leitura do conto “The Outing”, especialmente a partir 
da ideia de fronteira, tão cara à cultura e à literatura canadense. Nesse conto, há cruzamentos 
e transgressões das fronteiras sexuais e de gênero, a partir da imagem da fronteira geográfica.

Palavras-chave: literatura canadense; Evelyn Lau; homoerotismo

O uso de recursos da Internet na pesquisa acadêmica em literatura e tradução: o caso 
Thomas Hardy
Carolina Geaquinto Paganine (UFSC)

Esta comunicação apresenta uma discussão sobre o uso de recursos da Internet na pesquisa 
acadêmica em literatura e tradução, usando como exemplo os sites disponíveis sobre a vida e a 
obra de Thomas Hardy. Como uma das ferramentas tecnológicas centrais do processo atual de 
globalização, a internet afeta diretamente a pesquisa acadêmica que se beneficia de mais amplo 
acesso aos bens literários e à produção acadêmica internacional, além da disponibilização de 
outros recursos digitais como imagens, manuscritos, documentos históricos e programas de 
concordância. No caso da obra de um autor como Hardy, a disponibilidade de recursos é ainda 
maior, pois sua obra já está em domínio público, com ampla digitalização, e houve nos últimos 
anos uma crescente publicação de sites especializados sobre o escritor inglês. Apresenta-se 
aqui uma lista desses principais sites e uma discussão sobre como eles podem contribuir para 
a pesquisa acadêmica na área de tradução literária. Pretende-se, portanto, discutir o impacto 
tecnológico da internet nos estudos da literatura do período vitoriano em geral e nos estudos 
sobre Hardy em particular.

Palavras-chave: Internet; pesquisa acadêmica; Thomas Hardy

Technology as tradition in Anne Enright’s short stories
Caroline Moreira Eufrausino (USP)

The idea that technology with its tools, machines, techniques, crafts, systems and methods of 
organization has transformed the general structure of society since the Industrial Revolution 
is widespread. Consequently to that, technology has been able to transform society as it 
had a profound effect on the social, economic and cultural conditions of the times placing 
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social relations in a new method of organization in which women assume a different position 
considering previous patriarchal structures. Technology would then transform tradition into 
modernity. In her last collection of short stories, Taking Pictures (2008), the contemporary 
Irish writer Anne Enright denies this idea of technology which changes patriarchal structures 
composing female characters that when facing technology realize themselves locked in the 
same old structure. The aim of this paper is to demonstrate through the analysis of one of 
Enright’s short stories, “In the Bed Department”, that technology does not dismantle patriarchal 
structure/tradition as it proposes. On the contrary, it is a meas of maintaining tradition. 

Palavras-chave: technology; tradition; women

5X Favela – Agora Por Nós Mesmos: a portrayal of the favela that goes beyond 
poverty and violence
Caroline Roberto (UFSC)

The discussion around representation of otherness has been at the center of critical debates 
in the cultural studies agenda in the last years. Within this critical context, one issue that has 
been debated in cultural studies is the implications of speaking for the other, thus creating a 
representation, and even an identity for this other. In this paper I want to analyze the exact 
opposite: the implications of representation developed from within; the other representing 
themselves to the eyes of the outsiders, making use of the dominant means to achieve their 
goals. For this purpose I make an analysis of the film 5x Favela – Agora Por Nós Mesmos, and how it 
represents poverty, or, more specifically, the favela. The favela has long been represented from 
outsiders, but lately, especially with the facilities of the digital era, communities have found 
the means to create their identity not as a stereotypical violence fiction, but as a location which 
has much of ordinary and similar to the center, leaving behind the exoticism portrayed before. 
The movie analyzed has been directed by young dwellers of Rio de Janeiro’s favelas, trained 
and qualified in workshops given by famous names of Brazilian cinema, and accordingly it 
represents the communities: in a portrait from within. The notable cheerfulness of the film 
leads the spectator through the communities with such tenderness that could only come from 
an insider look. The question that remains, though, is how independent this new vision is 
from the dominant means it uses. As Linda Alcoff warns us, when it comes to representations 
of otherness, important attention must be given to the location of the speaker, for what is said 
turns out to change according to who is speaking and who is listening. The main objective here 
is to relate this fictional work – the film 5x Favela Agora Por Nós Mesmos – to the intricacies of 
representation theory.

Palavras-chave: representation; identity; Brazilian periphery cinema

Shakespeare intercultural: a tradição afro-brasileira no musical Otelo da Mangueira
Célia Arns de Miranda (UFPR)

O teatro musical Otelo da Mangueira, uma adaptação cênica  dirigida por Daniel Herz, é uma 
transposição do Otelo de Shakespeare para o universo tradicional brasileiro das escolas de 
samba. O texto do espetáculo, escrito por Gustavo Gasparani a partir de uma profunda 
pesquisa sobre a obra dos compositores mangueirenses, dentre eles Cartola, Carlos Cachaça, 
Arthurzinho e Chico Modesto, homenageia a Estação Primeira. Ao transportar os principais 
personagens do enredo shakespeariano para uma disputa pela consagração do samba-enredo 
no morro da Mangueira no carnaval carioca de 1940, o ator-dramaturgo incorpora vários 
aspectos que fazem parte da tradição afro-brasileira do culto aos ‘orixás’ (deuses africanos). A 
referência mais evidente que ocorre no musical é quando Dirceu (personagem que corresponde 
ao Iago shakespeariano) invoca a entidade de Exu para guiá-lo na realização de seus atos 
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diabólicos. A presente pesquisa objetiva analisar a absorção dos elementos interculturais por 
Gasparani, evidenciando o processo do sincretismo religioso.

Palavras-chave: Shakespeare; interculturalidade; teatro musical

A premonição de Fukuyama: o gótico e a vitória do capitalismo
Charles Albuquerque Ponte (UERN)
José Carlos Felix (UNEB)

Uma das características mais importantes para a permanência e popularidade do gótico ao 
longo dos séculos talvez seja sua adaptabilidade a seu tempo, especialmente no que concerne 
à forma do monstro, que termina por refletir os medos inconscientes de cada geração. Nesse 
âmbito, torna-se primordial discutir que tipos de eventos modificam essa percepção e, 
consequentemente, como passam a ocorrer as manifestações monstruosas de cada momento 
em particular. Assim, o objetivo desse trabalho é o de delimitar a modificação discursiva do 
início da década de 1990, após a queda do bloco comunista e o surgimento de apologias à vitória 
do capitalismo, bem como a subsequente transformação na forma dos monstros fílmicos. Para 
isso, uma dupla comparação serve de parâmetro aqui: primeiramente a delimitação do discurso 
apologético ao capitalismo de Francis Fukuyama (1992), para que, posteriormente, direcione 
o cotejamento da forma do monstro Jason Vorhees, da série Sexta-feira 13 (1981; 1982; 1984), e 
da Morte em Premonição (2000) e as reações de suas vítimas em potencial. Pode-se constatar, ao 
final da análise, que a ubiquidade, naturalidade e inevitabilidade do assassino da década de 
1990 apresentam-se em consonância com a vitória do capital professada por Fukuyama, e que 
isso acarreta em um derrotismo exacerbados das vítimas em potencial, incluindo uma gama 
de possibilidades falidas, desde a simples negação infundada, passando pela desqualificação 
dos que mapeiam o sistema estabelecido, e culminando com a aceitação, discurso este que 
engatilha as atitudes de resistência possíveis, no entendimento das personagens: a desistência 
desesperada, ou a luta por um adiamento do que já é considerado uma inevitabilidade.

Palavras-chave: gótico; premonição; Francis Fukuyama

Letramento digital na aprendizagem de leitura dos textos literários em língua inglesa
Cláudia Maria Ceneviva Nigro (IBILCE)

Os estudos acerca de letramento são inúmeros e persistem no âmbito da linguagem. O 
que pode se caracterizar, neste trabalho, como passível de discussões mais abrangentes é o 
letramento literário digital, já que demanda um esforço extra de preparação para os discentes. 
A transformação de realidades em linguagem, para além do seu referente usual, pode causar 
no estudante de literatura certa confusão. Se o procedimento de letramento na leitura e escrita 
de textos técnicos já se caracteriza como percurso não tão fácil ao discente, imagine adicionar às 
estruturas conhecidas inversões, figuras de linguagem, estranhamentos, entre outros, em novos 
suportes. A assimilação de técnicas de leitura para a compreensão de um texto literário muitas 
vezes não é abarcada no processo de aprendizagem. As informações subentendidas necessitam 
de um leitor mais preparado. O discente muitas vezes desconhece que a ilusão referencial é 
estratégia do escritor, uma vez que os textos literários constroem-se em possibilidades. O que é 
representado no texto pode seguir a “ideologia” do seu criador. Neste trabalho apresento uma 
experiência de letramento literário digital aplicado em classes de uma universidade estadual 
de São Paulo, cuja disciplina - literatura em língua inglesa - é ministrada nos últimos anos dos 
cursos de Licenciatura em Letras. Para tal análise, utilizaremos, como fundamentação teórica, 
David Barton (1998), Magda Soares (1998), Dan Tappscott (1999), entre outros.

Palavras-chave: letramento; literatura; leitura
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The changing roles of author and tool in Joyce’s “Afternoon, a story”
Cláudio Augusto Carvalho Moura (UFPI)

One defines hyperfiction as hypertext narratives mediated by specific software. Most 
commonly found on the Internet, it is also available by means of external data storage devices 
(CD-ROMs, USB devices, etc.). Hyperfiction is considered an American literary genre, once 
its origins, development and most of its authors derive from the U.S. It blossomed in the late 
1980s through the creation of the Storyspace software by Michael Joyce (1945) and his team. 
The software itself may be described as a tool for creation, edition, reading and also support for 
hypertext narratives. Besides being one of its creators, Joyce’s work “Afternoon, a story” (1987) 
is considered the first hypertext fiction. Due to the tools offered by the software the diegetic 
structure is based on a network of text blocks (in a broader semiotic sense). Those blocks are 
all accessed by links and nodes easily created, controlled, followed and visualized, which 
allows and requires the reader’s active interaction. Nevertheless, the above-cited structure 
is not only present in Joyce’s work. It is common to all narratives supported by Storyspace, 
which thus becomes a sine qua non condition for the existence of such works, once, although 
their particularities as independent narratives, they still derive from the same structural root. 
Therefore, the role played by the software becomes crucial from the first beginnings of the 
creation process to broadcasting and reception. As a result, the literariness of the product is 
also conditioned to the range of possibilities embodied by the tool, not only to the narrative 
techniques used by the author. In such scenario we assume that both author and tool seem 
becoming responsible for the aesthetic experience in yet undetermined proportions. From 
such thought we propose to investigate whether there is in the selected work and, by extension, in 
all the other works supported by Storyspace, a re-configuration of the roles of author and tool.

Palavras-chave: hyperfiction; storyspace; author

Fictional truths: historiographic metafiction and gender in contemporary English 
literature
Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB)

From the perspective of feminist and gender studies, as well as with the theoretical contributions 
related to historiographic metafiction, we briefly comment on some contemporary English/
American novels which develop a creative dialectic between the historicity of the text 
and the textuality of history. These novels are produced by female writers, who create a 
female narrative voice that register their own ‘herstory’; in doing so, they (re)construct, 
the contribution of women whose importance has been neglected, rejected, distorted, even 
erased, in the construction of traditional, patriarchal historiography. Some of these novels 
explore such historical figures such as Mary Magdalene, Pope Joan, Shakespeare’s wife, Lady 
Macbeth, Tereza de Ávila, Venus Hottentot, as well as mythical, religious characters as Mrs 
Noah, one of Mohamad’s wives, Sapho, among others; emphasis will be given in the analysis 
of the novel The Passion of Artemisia (Susan Vreeland).

Palavras-chave: historiographic metafiction, contemporary English literature, gender

Novas tecnologias, velhos problemas
Daniel Puglia (USP)

Excessivo pessimismo e exagerado otimismo muitas vezes pautam as discussões sobre 
a interação de tecnologia e cultura. A visão catastrófica tende a ver o desenvolvimento 
tecnológico como uma ameaça aos valores mais fundamentais da cultura. Muitas vezes 
idealizando um passado de relações sociais orgânicas e harmônicas, a sombra das novas 
tecnologias representaria quase que uma sentença de morte para a assim chamada civilização. 
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Já a visão apologética, caminhando em outra direção, elenca o desenvolvimento tecnológico 
como a garantia incontestável de um novo território de oportunidades para a cultura. O tom 
enaltecedor enfatiza a destruição de preconceitos tradicionalistas, e celebrar as novas tecnologias 
se transforma quase que numa regra de conduta, condição para o assim chamado progresso. 
Nossa comunicação tem por objetivo questionar tais polarizações. Discutiremos sobretudo 
o quanto tecnologia e cultura podem ser compreendidas como dimensões mutuamente 
determinantes e essencialmente ligadas ao modo como produzimos e reproduzimos nossa 
vida cotidiana. Para isso utilizaremos alguns ensaios de crítica cultural dos teóricos britânicos 
Terry Eagleton e David Harvey.

Palavras-chave: tecnologia; cultura; crítica

Irony and the status of the Australian hero in True History of the Kelly Gang, by 
Peter Carey
Déborah Scheidt (UEPG)

True History of the Kelly Gang, by Peter Carey, winner of the Booker Prize in 2001, is a novel based 
on the trajectory of one of Australia’s most cherished historical figures, the bushranger Ned 
Kelly (1854-1880). Departing from Northrop Frye’s theories on the gradual incursion of irony 
in western literature, we examine the manifestation of that literary device in Carey’s novel in 
general, paying special attention to the crucial role irony plays in the construction of the novel’s 
hero. Irony, according to Linda Hutcheon, is a social practice that necessarily involves text, 
context and interpreter, or the formation of what she calls “discursive communities”. Within 
those communities irony can present itself in different guises. “Verbal irony” is defined by 
Pierre Schoentjes as the type of irony that occurs within the scope of rhetorical discourse and is a 
distinctive characteristic of Kelly’s style as a narrator. “Situational irony”, on the other hand, is not 
materialized in the narrator’s words themselves, but in the manner by which facts are arranged. 
Our analysis concludes that irony is an expedient that permeates the whole novel, from its title, to 
its main themes and the events narrated, influencing even the organization of the narrative focus. 

Palavras-chave: True History of the Kelly Gang; hero; irony

A estética da imobilidade de Nuruddin Farah
Divanize Carbonieri (UFMT)

Robert Fraser (2000) classifica como narrativas transculturais os romances pós-coloniais 
produzidos nas duas ou três últimas décadas, nos quais a configuração do estado-nação 
como um ponto de referência para os escritores parece, em grande parte, ter se dissolvido, 
sendo substituída por outras formas de pertencimento ou não-pertencimento. Apesar de 
apresentar elementos significativos de enfraquecimento ou diluição da nação, os romances 
da trilogia Blood in the sun do somali Nuruddin Farah parecem ser narrativas transculturais já 
de um tipo diferenciado, surgindo como um novo desenvolvimento dentro dessa categoria, 
como algo que pode inclusive implodir os limites estabelecidos por ela. Isso porque neles 
o espaço dos sonhos assume uma importância cabal na tessitura da obra, e as narrativas 
oníricas operam em dissonância com o restante do que é narrado, invertendo significados e 
destinos. Nos cronotopos oníricos, ocorre uma compensação para a imobilidade na qual os 
protagonistas parecem estar mergulhados em virtude da situação política de seu país, imerso 
numa ditadura desastrosa e opressiva durante a qual as ações ficcionais se passam. O objetivo 
desta comunicação é demonstrar, dentro de uma leitura crítica das teorias pós-coloniais, como 
a leitura da obra de Farah suscita um questionamento das categorizações realizadas até então 
por esse referencial teórico e lança luzes para a compreensão dos novos rumos que estão sendo 
tomados pelas literaturas africanas na atualidade.
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Palavras-chave: literatura africana; Somália; Nuruddin Farah

Dissent, the political uncanny and the postmodern Gothic in Clanash Farjeon’s The 
Vampires of 9/11
Eduardo Marks de Marques (UFPEL)

The reinvention of vampires in adolescent fiction as seen in the Twilight and The Vampire 
Diaries series has been an interesting phenomenon in contemporary culture as those 
characters have been constructed as young, seductive, handsome creatures, somewhat closely 
connected to the original construction by Bram Stocker. However, a lesser-known recreation 
of the same characters, as found in the work of Canadian writer Clanash Farjeon, has strong, 
political characteristics. In his novel The Vampires of 9/11, not only are vampires presented 
as evil but, most importantly, as powerful political figures of contemporary America. By 
presenting (and directly naming) former US vice-president, Dick Cheney, former Secretary 
of State, Condoleezza Rice, as well as other influential polititians of the Bush administration 
as conspiring vampires, Farjeon reinvents the gothic precepts (basically those connected 
to Freud’s notion of unheimlich) in a political sphere to reinterpret the terrorist attacks of 
September 11, 2001 in a possible but supernatural universe. This paper intends to discuss and 
evaluate this dissenting reinvention in the light of the existence of an official 9/11 discourse 
that pervades Western culture even today.

Palavras-chave: 9/11; gothic; vampires

A resignificação de Próspera em A tempestade
Elinês de Albuquerque Vasconcelos e Oliveira (UFPB)

Desde os seus primórdios, quando ainda era mudo, o cinema e o teatro shakesperiano vêm 
mantendo diálogos profícuos. Uma das primeiras obras do bardo adaptadas para aquela 
linguagem então incipiente foi Antonio e Cleópatra, adaptada pelo francês Henry Adréani em 
1911. Com a sofisticação que as novas tecnologias proporcionaram à linguagem cinematográfica, 
ao longo de todo o século XX, centenas de adaptações fílmicas foram realizadas a partir da 
obra do bardo inglês resignificando e perenizando o teatro shakesperiano. Uma concretização 
recente do diálogo acima descrito é a adaptação do texto dramático A tempestade  escrito por 
William Shakespeare em 1611 e a tradução cinematográfica homônima dirigida por Julie 
Taymor em 2011. Em sua versão, Taymor realiza uma mudança substancial: transforma 
Próspero (personagem central da peça de Shakespeare) em Próspera, uma mulher dotada 
de poderes políticos e conhecimentos científicos que destoa do mundo masculino vigente à 
época. Dessa forma, este trabalho pretende analisar a resignificação semiótica que esta escolha 
de Taymor operou sobre o texto dramático. O alicerce teórico da análise será fundamentado 
por Yuri Lotman (1978), Susan Sontag (1987) e Linda Hutcheon (2011).

Palavras-chave: Shakespeare; A tempestade; semiótica

Identitary negotiations through language in Julia Alvarez’ How the García Girls 
Lost Their Accents and ¡Yo!
Estevão Carvalho Batista (UFMG)

This work analyses How the García Girls Lost Their Accents and ¡Yo!, by the Dominican-
American writer Julia Alvarez as literary representations of the constitution of the subject 
through language. I depart from a discussion of the processes of being made by language in 
these two novels, taking into consideration Heidegger’s premise that it structures our access to 
the world and Benjamin Whorf’s hypothesis that it determines our perception of reality. Then, 
I move to some possibililities of self-making and achieving agency through language lived by 
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Alvarez’s bilingual characters. Their identities are negotiated at the moment of speaking and 
are prominent in their word choices, linguistic errors, interferences between their two tongues, 
as well as silences. Moreover, this paper discusses the ways language contributes to define 
categories such as race, gender, class and nationality, ultimately defining the very self. I will also 
make some remarks about other forms of communication like writing and body language, which 
the characters use as alternative to the spoken one. I aim at demonstrating that in both works 
each linguistic system (either English, Spanish or any other for that matter) not only imposes 
pre-conceived identities but also allows the creation of new identitary spaces for speakers.

Palavras-chave: Julia Alvarez; language; identity

Shakespeare 2.0: the bard remixed for the new media age
Fabiane Lazzaris (UNIPAMPA)

Technology influences the way society creates and communicates, with great impact over 
artistic expressions, and literature is not an exception. If previous technological innovations 
triggered changes and innovation in literature and theatre, then the Virtual Revolution should 
not be different. We are now living a Global Renaissance due to the advent of web 2.0. Each 
generation adapts Shakespeare’s works as they wish, projecting their own anxieties and 
desires into them. Recently the play Romeo and Juliet has been adapted to a new medium – 
Twitter (a social network and server for microblogging that allows users to send and receive 
personal updates from other users in text form with up to 140 characters). It consists of a 
Royal Shakespeare Company project in connection to Mudlark, a cross-platform production 
company. The project modernized Romeo and Juliet’s story to contemporary England. The “star-
crossed lovers” and other four main characters – Tybalt, Mercutio, the Nurse, and Laurence 
Friar – participated in a performance online for five weeks – from April 10, 2010 to May 
12, 2010. The characters are brought to life by actors from the Royal Shakespeare Company 
that performed their roles by “tweeting” on what might be the first “live” performance on 
the internet. The availability of Shakespearean works for rewriting “means that they are texts 
constantly in flux, constantly metamorphosing in the process of adaptation and retelling” 
(SANDERS, 2006, p.62). As a result, Shakespearean archetypes are reinforced by frequently 
reappearing in diverse cultural contexts, enduring across cultural and historical boundaries. 
Thus, characters such as Romeo and Juliet are “continuously evoked, altered and reworked, 
across cultures, and across generations” (SANDERS, 2006, p.64), and, for this reason, they can 
be considered archetypes of forbidden love.

Palavras-chave: Shakespeare; adaptation; new media

Dionne Brand’s “Poem III” from Inventory and its relation with the media
Gabriela Eltz Brum (UFSC)

“Poem III” is an account of the occurrences of the early twenty-first century broadcast daily 
through the TV. The Inventory that Dionne Brand writes about is the number of deaths that 
a woman witnesses and lists everyday of her life for a whole year while watching television 
news. The horrors of the images broadcast are part of the daily living room “entertainment 
show” on TV. Although there is a common knowledge in the media that “if it bleeds, it leads,” 
the response may vary according to each spectator’s sensibility or lack of it: “compassion, or 
indignation, or titillation, or approval, as each misery heaves into view,” remarks Susan Sontag 
in Regarding the Pain of Others (p.18). In this poem, Brand is able to poetize history by writing 
about urgent and important issues that concern humankind as a whole. Brand’s poem alerts 
readers about the situation of the contemporary world, the way that people kill each other as 
a customary event, every day, every hour, and to show the way that the media reports these 
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“shapeless and random numbers.” Brand not only writes about contemporary events through 
a historical view, but also writes about the importance of the history of “unimportant events.”

Palavras-chave: Dionne Brand, poetry, media

Screening Jane Austen’s Northanger Abbey: adaptation as (mis)interpretation
Genilda Azerêdo (UFPB)

Northanger Abbey can be aesthetically defined as a metalinguistic and metafictional novel. 
The story of Catherine Morland, the novel’s protagonist, is inseparable from her subjective 
characterization as a reader of gothic literature. As such, in order to tell her story, the narrator 
also parodically reflects on the very process of reading and interpreting literary conventions. 
This elaborate construction of double discourse – telling a story and reflecting about the artifice 
of its construction – provides an instigating issue for analysis when the novel gets transposed 
to the screen. How does the cinema respond to Austen’s innovating use of metafictional 
strategies? The purpose of this essay is to examine the potentiality of filmic language to create 
metafictional techniques.

Palavras-chave: metafiction; parody; gothic; film adaptation

“Help yourself”: the role of culinary in The Inheritance of Loss by Kiran Desai
Gracia Regina Gonçalves - UFV

The fetishzation of the Orient by the Occident, one of the most subtle and efficient ideological 
manipulations in perpetuating a pretense hegemony (SAID, 1978), has been constantly targeted 
in contemporary criticism. Not dissociated from the constitution of subjectivity and its character 
of construction, it displays various layers of discursive voices that permeate the self, which 
compete, each on its own terms. Based on such parameters, the necessity of rethinking the roles 
which cultural representations perform in the literary field is brought about. In this study, I 
intend to explore the novel The Inheritance of Loss (2006), by Kiran Desai, set in the turbulent  
region of Kanchenjunga, India, during the Indo-Nepalese conflicts of the 90s, through the 
perspective of the dissemination of boundaries (BHABHA, 1994; HALL, 1992), focusing on a 
distinct lens, i.e. culinary. I believe that both cooks presented in the story - not coincidentally 
father and son - the first, a respected professional, the one who holds the most ancient Indian 
traditions, yet in a decaying surrounding; and the other, turned into an incidental one, after 
having immigrated to the America of fast-foods, constitute themselves in such way in order to 
open up a critical dialogue with the imaginary to which they belong. Their confrontation, or 
interaction, evokes a surreptitious irony (HUTCHEON, 1990) that through a subversive laughter 
ends up by reversing hierarchies demarcated throughout the text, creating a hybrid gaze that 
emerges in the narrative. Other theoretical sources, such as Arjun Appadurai, Mallikarjun Patil, 
Michel Foucault, and Chris Weedon, will be properly analyzed along my investigation.

Palavras-chave: culinary; post-colonialism; irony

Salman Rushdie’s Hamlets on the paper holodeck: towards a re-territorialization of 
literature
Guilherme Augusto dos Santos Póvoa (UFJF)

The turning of the last years and especially of the last one has put into relief the dangerous 
though inevitable fragmentation of territories as we used to know them. The economic crisis 
in Europe and in the United States, as a late result of the capitalist system, shows us that in 
a world where the acceleration of reality makes new forms each passing day, frontiers are 
but imaginary. As an extent, that is not applied only to the physical grounds, but also to the 
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grounds of the mind. In such unstable scenery, Salman Rushdie publishes Luka and the Fire of 
Life. In this book, as a sequel (or not) to Haroun and the Sea of Stories, the author brings about the 
importance of literature in our world once more. The purpose of this paper is then to discuss 
the reinvention of the literary artifact (and consequently, literary territories) in this Rushdie’s 
novel. Through a mixture of Indian ancient myths and ghosts from the Western cannon, 
the migrant writer makes a postmodern revival of old stories and themes in a videogame 
framework. It is worth to assess then the constitution of an identity capable of dealing with 
such a complex network: the text itself.

Palavras-chave: Salman Rushdie; territories; playable identities

Janice Woods Windle’s narratorial allusion to technology in True Women: feminism, 
historiographic metafiction and magic realism in a dialogue between the narrator 
and the character-writer
Heleno Álvares Bezerra Júnior (USS/UERJ)

In True Women (1993), Janice Woods Windle adopts ideas come from technology to innovate 
narratology. Thus, she hypothetically logs herself into the narrative, claiming not to be the 
narrator, but a historian in search of biographical data about her maternal and paternal 
matriarchs. Unable to reconstruct her female predecessor’s lived experiences, she interviews 
the story-teller – Idella, a rather elderly female black fortune-teller who, having once met such 
deceased women in person, can also bring their spirits back to testify their own experiences. 
In this uneventful dialogue, the character-writer exploits postmodern narrative stances as she 
projects her fictional alter-ego in a black woman whose shifting approaches to oral history 
and story-telling leads one to think ghosts have literally come from the dead to be voiced. 
Rupturing with verisimilitude, Windle still claims to record accounts by embodied spirits, 
conveying a doubly ironical situation. Though the reader learns that Idella is the narrator, 
subtle irony makes her/him doubt if this historical research is trustworthy, as a matter of 
fact. After all, the spirits’ personal reports coincide with Idella’s witnessing them in the past; 
besides, the reader knows Windle has crafted the story in a non-fictional realm, though she 
passes as a mere listener in the story. Paradoxically, Janice Windle welcomes the reader into a 
historical novel which defies logic and rationality intentionally as long as she builds up a plot 
where feminism, intertextuality, historiographic metafiction and magic realism are perfectly 
set in nineteenth-century Texas. 

Palavras-chave: feminism, historiographic metafiction, magic realism

Elliott Templeton: a dexterous construction at The Razor’s Edge
Hélio Dias Furtado (UFRN)

Among the particularities of the English writer W. Somerset Maugham, revealed after his 
death in 1965, is the fact that, in accordance with his biographers and relatives, he was always 
extremely careful to avoid any traces in his fiction that would reveal his homosexuality. 
Nevertheless, in spite of his care, in 1944 he published a novel, The Razor’s Edge, that would 
eventually because one of his best known novels, in which one of its main characters, Elliott 
Templeton, is unanimously recognized by the scholars of his works as an effeminate, although 
he is never defined as such by its narrator. When he decided to create this character, Maugham 
revealed a great dexterity as a fictional writer basically for two reasons: for managing to 
preserve his sexual identity and for creating a character that pleases critics in an almost 
unanimous way. In this paper, our objective is first of all to define which characteristics of the 
effeminate homosexual is usually considered negative and that have been, in different times 
and societies, the reason for their social rejection and condemnation. Then, we will carry out 
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an analysis of the elements that constitute the character of Elliott Templeton to determine 
the way they are treated by Maugham so that he becomes acceptable to the critics. We will 
see that two characteristics outstand in Elliott: his good mood and his asexuality. Besides, he 
can also be considered a self-made man. In this way, in spite of the strong prejudice against 
the effeminate male homosexual, Maugham manages to create an effeminate character that 
pleases both readers and critics.

Palavras-chave: Maugham, The Razor’s Edge, effeminate

American projects: where literature and technology intersect
Isabel Cristina Rodrigues Ferreira (UFLA)

The intersection of themes such as the inclusion of technology through the use of a Web-based 
primary source and the African American experience allows the teaching and learning process 
of literature to include accessing rare documents in the classroom. Documenting the American 
South (DocSouth) at the University of North Carolina at Chapel Hill and the Antislavery 
Literature Project at Arizona State University and Iowa State University are examples of this 
intersection. They offer teachers and students extensive and diverse resources to be used in 
the classroom, and, more importantly, present students and teachers multiple perspectives 
on African American experience and contribute to an education consciousness of racial issues 
and freedom. By presenting theses free projects, more people will be engaged in expressing 
and discussing these issues not only related to the American context, but to a more global 
perspective and will use them outside the United States for educational purposes.

Palavras-chave: technology; literature; projects

The poet painter and the painter poet: a study on William Wordsworth’s Lyrical 
Ballads and the painters of his time
Ivan Marcos Ribeiro (UFU)

This work aims to deal with the relationship between the poetical works of William 
Wordsworth (1770-1850) and the painters of his time. It is known that in Wordsworth’s poetry 
there is a variety of themes, mainly connected with nature and the human being, attached to 
a visual technique to be found in painters such as Joseph Mallord William Turner (1775-1851), 
Thomas Bewick (1753-1828), John Constable (1776-1837) and Caspar David Friedrich (1774-
1840). In this sense it is essential the reference made by Wordsworth to the engraver and his 
contemporary Thomas Bewick, in Lyrical Ballads. Wordsworth presents in his poems some 
themes also explored by Bewick; besides nature, the theme of the beholder is also present, once 
the image of the traveller is key to the poetical creation. It is perceived, then, many poems in 
which this traveller is presented as the poetic I, such as in “The Solitary Reaper”, “The Old 
Cumberland Beggar”, or even in “Daffodils”. We also seek, besides Bewick, a relationship 
between the works of the painters Joseph Mallord William Turner (1775-1851), John Constable 
(1776-1837) and Caspar David Friedrich (1774-1840). It is certain that a lot of their art has roots 
in the natural world and the common life in the 19th century. These painters conceived the 
natural world as somewhat divine, and the contraposition in their paintings to the human 
rationality was quite obvious; regarding Wordsworth, Friedrich works with landscape in a 
descriptive manner. In Woman before the Setting Sun (1818) there is a descriptive relationship 
with “The Solitary Reaper” from the female characteristics; in The Wanderer above the Mists 
(1817-18) there is a connection with “Old Man Travelling”. In the case of John Constable, Mill 
at Gillingham, Dorset and Mill Stream show us life in the country and its evident correlation with 
nature; Golding Constable’s Kitchen Garden seems to transmit the lightness already existent in 
“Daffodils” by Wordsworth. In Turner’s works, there is the sensibility to the natural world; 
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in his landscapes, we notice the profusion of colours, such as in The Golden Bough or in Sunset, 
which makes us realize a correspondence with “The Tables Turned (an Evening scene on the 
Same Subject)” and “Lines Written when Sailing in a Boat at Evening”.

Palavras-chave: Wordsworth; literature; painting

Ink on paper canvas: the visual effect in George Eliot’s Romola
Jaqueline Bohn Donada (IFRS)

The close relationship between literature and visual arts, especially painting, has been 
acknowledged by artists and critics since antiquity. However, Aristotle’s Poetics, the founding 
stone of literary theory and criticism, does not acknowledge such bond. It was not until a 
few centuries later that it came to be acknowledged by Horace in his Ars Poetica. Indeed, his 
famous pronouncement ut pictura poesis originated a long and by now established tradition 
of understanding literature and painting as sister arts. When George Eliot wrote Romola, in 
1862, she continued this tradition by incorporating the idea of capturing meaning in an image 
to her writing in a way that the technique she employed in composing her third novel creates 
the effect of ink on paper canvas. Romola is thus a novel which is built upon a succession of 
visual prophecies. The purpose of this work is to analyse the novel’s strong visual appeal and its 
close relationship with painting as key elements of George Eliot’s developing theory of realism. 
Felicia Bonaparte’s (1979) work on imagery in Romola and Ulrich Weisstein’s (1982) ideas on the 
interrelations of literature and visual art form the critical and theoretical basis of this paper.

Palavras-chave: literature and visual arts, George Eliot, Romola

A ironia de Roald Dahl na tradução para o português
José Carlos Aissa (UNIOESTE)

Embora seja mais conhecido no Brasil por sua obra infanto-juvenil, como A Fantástica Fábrica 
de Chocolate, Roald Dahl (1916-1990), nascido no País de Gales, possui uma longa e instigante 
obra para adultos. Kiss Kiss, com onze narrativas curtas, é um dos únicos livros desse tipo 
traduzidos para o português, em que Dahl explora o lado sinistro de nossa natureza psíquica, 
uma parte ardilosa e mascarada em cada pessoa, que revela o inesperado e o perturbador 
sobre a convivência humana. O objetivo deste trabalho é o de analisar a qualidade da tradução 
sob o parâmetro da manutenção da ironia original de Dahl.

Palavras-chave: Roald Dahl; tradução; ironia

Translation and disobedience: passing a story on in four interlingual versions of 
Morrison’s Beloved
José Endoença Martins (UFSC)

This article compares the source text of Toni Morrison’s (1988) novel Beloved with three different 
target versions of its original: the French, the Spanish and the Brazilian ones. The analysis of 
these four specific versions concentrates on the speech delivered by Baby Suggs to her former 
slave listeners, exhorting them to take care of their bodies. The discussion follows the idea that 
these translated texts disobey Morrison’s advice that Beloved’s “was not a story to pass on” 
(MORRISON, 1988, p. 275). As a matter of fact, a translated text is always the affirmation that 
some story is being “passed on”, is being continued in languages others than the original. This 
interlingual continuation is here associated with Gates’s (1988) signifyin(g), a concept stressing 
the intertextual conversation that is carried out through “repetition and revision, or repetition 
with a signal of difference” (GATES, 1988, p xxix). Methodologically, the conversation of the 
source material with the three target versions involves (1) two translational apposing theories, 



260

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

Landers’s (2001) fluency and resistance; (2) two kinds of translating interventions, Baker’s 
(2006) omission and addition; and (3) three translation strategies, Chesterman’s (1997) syntactic, 
semantic and pragmatic. These distinct categories will help the reader grasp translation not 
only as disobedience to Morrison’s recommendation not to pass Beloved’s story on, but also 
as a continuum by means of which a specific source text is rewritten and encounters with its 
equivalents selves in three specific linguistic and cultural target realizations.

Palavras-chave: Beloved; translation; signifyin(g) 

A luz que brota: representação dos despertares de Edna Pontellier no romance The 
awakening e no filme Grand Isle
José Vilian Mangueira (UERN)

Tomando como base o pensamento de Ismail Xavier (2003), que mostra a necessidade de destacar 
as especificidades da literatura e do cinema ao analisar uma adaptação fílmica, desenvolvemos 
um estudo interpretativo que busca investigar a caracterização da protagonista Edna Pontellier, 
representada no texto literário de Kate Chopin – o romance The awakening (1899) – e no texto 
fílmico dirigido por Mary Lambert – Grand Isle (1991), dando destaque ao modo como as 
duas artes exploram os momentos de “despertares” pelos quais passa a protagonista dessas 
narrativas. O romance de Kate Chopin, através do foco narrativo – a onisciência seletiva – que 
se centraliza em Edna Pontellier, mostra como, paulatinamente, Edna percebe sua posição no 
universo patriarcal, dando destaque aos pensamentos mais íntimos da personagem. Já o filme 
dirigido por Mary Lambert, utilizando-se do recurso da fotografia, principalmente da tela 
branca, chama atenção para os momentos de descoberta de si pelos quais a protagonista passa. 
Nos dois casos, temos uma mulher que busca para si uma realização pessoal que, dentro da 
sociedade em que vive, não lhe é permitida, o que acarreta na cena final do nado metafórico 
nas águas do Golfo do México.

Palavras-chave: adaptação; Kate Chopin; Edna Pontellier

A falha do Bildungsroman em Mrs. Dalloway: um estudo do personagem Septimus 
Smith
Juliana Pimenta Attie (UNESP)

O presente trabalho busca investigar como o conceito de Bildungsroman se mostra difícil de 
adequar na literatura de autoria feminina, tanto em relação às personagens femininas como 
masculinas. Para isso, pretendemos realizar um estudo do romance Mrs. Dalloway, de Virginia 
Woolf, mais especificamente, do personagem Septimus Warren Smith. A intenção é ressaltar 
que tal personagem não consegue se enquadrar na sociedade em que vive, nem se deixa 
manipular por ela e, diante desses fatos, a saída é o suicídio. Diferentemente, no romance 
paradigmático do Bildungsroman, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe, 
o protagonista Wilhelm Meister não só é moldado pela sociedade, como aceita e deseja essa 
manipulação. Assim, objetivamos expor que, apesar do fato de Septimus ter cumprido o que, 
teoricamente, integrá-lo-ia à sociedade, uma vez que defendeu sua nação durante a guerra e 
cumpriu seu papel como cidadão, ele não se unificou internamente. É interessante mencionar 
que Septimus era um poeta, um visionário e, por conseguinte, seus anseios e perspectivas não 
se conciliavam com aquela sociedade beligerante. Esta se expressa, particularmente, na voz de 
Doctor Bradshaw, representante da aristocracia inglesa e da sociedade patriarcal que não dava 
vez ou voz àqueles que trouxessem à tona algum tipo de ‘falha’ da nação. Dessa forma, além 
da análise do romance Mrs. Dalloway e da fortuna crítica que o acompanha, o trabalho se valerá 
também das obras que tratam tanto do Bildungsroman tradicional e quanto do feminino.

Palavras-chave: Bildungsroman feminino; Virginia Woolf; Mrs. Dalloway
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A androginia da mente em Katherine Mansfield
Letícia de Souza Gonçalves (UNESP)

A Literatura engloba vertentes distintas que ao mesmo tempo se agregam compondo um 
cenário sistemático interdependente. Uma obra literária abrange elementos analíticos que, sob 
a perspectiva da teoria da literatura, conduzem críticos, professores, alunos e leitores comuns 
por tendências interpretativas peculiares, sejam elas de ordem autoral, receptiva, histórica etc. 
Sendo a literatura um pensamento conjunto de uma época, escritores engajados captam sua 
realidade e, por meio de seu modo de formar, destacam o sublime de um cotidiano ordinário. 
Escritoras, especificamente, vêm transformando a atmosfera literária nesse sentido, sendo, 
por vezes, participantes assíduas nesse engajamento histórico-cultural. Em vista disso, este 
trabalho tem como objeto de estudo a escritora neozelandesa Katherine Mansfield (1888-
1925) e o contexto no qual sua obra Bliss & other stories (1919) insere-se. Contemporânea e 
companheira profissional da escritora e ensaísta inglesa Virgínia Woolf, Katherine Mansfield 
participou ativamente dos círculos intelectuais de sua geração e acompanhou a trajetória das 
escritoras do início do século XX. Dessa forma, este trabalho pretende abordar a androginia da 
mente como forma de crítica feminista implícita nos contos mansfieldianos, demonstrando seu 
engajamento social no papel de literata e mulher. 

Palavras-chave: literatura em língua inglesa; Katherine Mansfield; androginia

Que faz um filme dentro de outro: um estudo das estruturas em abismo em Desejo 
e Reparação
Lucia Fatima Fernandes Nobre (UFPB)

Possivelmente inspirada na herança heráldica, onde réplicas de imagens se duplicam, 
espelhando seus símbolos, as construções ou estruturas em abismo – mise-en-abyme – foram 
absorvidas por outras formas artísticas, principalmente quando há a intenção de se exibir a 
feitura das mesmas. Desta forma, um dos recursos recorrentes em obras metaficcionais é o uso 
de estruturas em abismo. Estudá-las possibilita compreender a ficcionalidade da obra bem 
como investigar o modo de representação na arte. Com estes objetivos, propomos analisar uma 
curta seqüência fílmica de Desejo e Reparação (2007), adaptação do romance Reparação (2001), do 
escritor inglês Ian McEwan.

Palavras-chave: mise-en-abyme; metaficção; Desejo e Reparação

Literature and technology: a cyber reading of Karen Joy Fowler’s novel Wit’s End
Luciane Oliveira Müller (UFRGS)

Technology has taken part of our society for decades, and its influence can be perceived in 
almost every aspect of our lives. It is possible to identify this influence in work places, homes, 
teaching institutions, and also in piece of art such as literature. This invasion of technological 
trends can arouse some positive and negative responses. If real life is greatly influenced by 
this technological environment, fictional universe follows the same path. Accordingly, for 
the purpose of this work I choose as an example of this technological influence in literature 
the 2008 novel Wit’s End, written by Karen Joy Fowler. This contemporary novel is a good 
example of these technological times. Wit’s End offers many examples of Internet resources 
spread along the plot, and it is written in different layers of narrative discourse. This kind of 
structure sometimes makes the narrative blurred; the reader becomes confused and is not sure 
of what is happening or who is talking to. Moreover, this non linear structure resembles other 
well known narratives such as Mary Shelley’s Frankenstein and Bram Stoker’s Dracula which 
are similarly written, they also have different layers of narrative discourse. And they also 
were written under the influence of novelties in technology of their time; probably at that time 
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technology might had provoked discomfort and estrangement, as well as curiosity on part of 
the readers. Although this kind of narrative structure is not a novelty, just the technological 
resources have evolved and are different, I believe they still deserve a chance to be read and 
explored because a well written story always offer readers challenges and enjoyment.

Palavras-chave: literature; technology; metafiction 

As letras lusitanas e as armas da Pérfida Álbion: o anti-britanismo na cultura 
portuguesa (1750-1890)
Luiz Eduardo Oliveira (UFS)

A busca de distanciamento com relação aos demais reinos da Hispânia caracteriza os 
primórdios da nacionalidade portuguesa, a partir de uma política diplomática que tinha como 
objetivo garantir sua autonomia e independência perante os frequentes conflitos com os reinos 
vizinhos. É nesse contexto que se inicia a aliança luso-britânica, que, antes de ser consagrada 
pelo Tratado de Windsor (1386), remonta aos tempos das Cruzadas, quando houve participação 
de ingleses na conquista de Lisboa, a qual é coroada com a nomeação de um inglês como 
seu primeiro bispo. Já no século XVII, as relações anglo-portuguesas conheceram um novo 
aspecto, pois, com a série de vantagens que foram concedidas aos ingleses, por imposição de 
Cromwell, tais relações assemelhavam-se a um colonialismo informal. Restabelecida a dinastia 
Stuart, foi assinado outro tratado, em 1661, pelo qual se negociou o casamento de D. Catarina 
de Bragança com Carlos II, realizado no ano seguinte, em troca de um rico dote e da entrega de 
Bombaim e Tânger para a Inglaterra. Em 27 de dezembro de 1703, firmou-se o controvertido 
Tratado de Methuen, confirmando todos os anteriores, contra o qual lutaram Pombal e 
seus asseclas de 1750 a 1777. Mas foi somente com o Ultimato inglês que o anti-britanismo 
português atingiu seu ápice. Trata-se de um ofício, de 1890, pelo qual a Grã-Bretanha exige que 
o governo português retire suas forças militares do território compreendido entre as colônias 
de Moçambique e Angola. A concessão de Portugal às exigências britânicas foi vista como uma 
humilhação nacional, o que deu vazão ao mais explícito sentimento de anglofobia da história 
portuguesa. A Inglaterra, nação odiada pelos portugueses, passa a ser tida como a “pérfida 
Albion”, como lhe chama A Província, assumindo a imagem de uma “besta-fera”. Este trabalho 
pretende discutir os aspectos principais do anti-britanismo em Portugal, em alguns discursos 
legislativos, históricos, jornalísticos e literários do período recortado (1750-1890).

Palavras-chave: literatura inglesa; literatura comparada; cultura portuguesa

The revival of mythical structures and Gothicism in Pride and Prejudice and the 
Zombies
Mail Marques de Azevedo (UNIANDRADE)

In the wake of the current revival of the Gothic both in literature and in the mass media, 
the American writer Seth Grahame-Smith has transformed Jane Austen´s classic novel Pride 
and Prejudice, into a mash up – a term used to describe the remixing of music, video-clips 
and films in the internet – with the title of Pride and Prejudice and the Zombies. Jane Austen´s 
unforgettable heroine Elizabeth Bennett has had added to her qualities ─ outstanding beauty 
and sharp wit ─ extreme skill with swords and daggers, and every other kind of weapons. 
The five Bennett sisters are champions in the fight against the plague of the “unmentionable”, 
the dead that are returning to life spreading terror and death, in their insatiable craving for 
the brains of the living. For the analysis of the parodic deconstruction of Austen´s novel and 
its Gothic character, this paper considers: a) the survival of mythical structures in heroes (and 
heroines), created by the mass media, which fulfill up to this day their function of paradigmatic 
narratives for man´s existence. and as a constant reminder of essential truths (Eliade, 1972); 
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b) the parallel revival of the Gothic as a genre, evidenced by the peculiar black comic vision 
of Grahame-Smith´s novel; c) the conceptualization of parody in a structural sense in which 
humor is a possible quality but not a necessary prerequisite (KUESTER, 1992), and parody as 
an acknowledged borrowing involving not only formal textual imitation but also the issue of 
intent (HUTCHEON, 1991).

Palavras-chave: Pride and Prejudice and the Zombies; mash up; parodic deconstruction

Shamanic represenations in Nietzsche and Lorca
Marcel de Lima Santos (UFMG)

This article deals with comparative analysis between Friedrich Nitezsche’s representation of 
shamanic practices in the figure of Dionysus and that of Federico Garcia Lorca’s in the construct 
of the Duende. One of Nietzshce’s philosophical attacks is against Platonic philosophy’s 
negligent treatment of art in favor of science. By opposing Socrates’ voice of reason and logic, 
to the Dionysian voice of forgetfulness and collapse, Plato created a new anti-thesis. Dionysus, 
however, was not to be overcome easily, being already used to contention. Before becoming 
Socrates’ nemesis the God of wine, the satyr, had already faced the son of Zeus, Apollo. The two art-
deities of the Greeks, Apollo and Dionysus, represented a sharp opposition of artistic tendencies 
before they “appear coupled with each other, and through this coupling eventually generate 
the art-product, equally Dionysian and Apollonian, of Attic tragedy.” Nietzsche describes their 
worlds as the separate domains of Apollonian dream and Dionysian drunkenness. An interesting 
parallel to the Nietzschean force of the Dionysian can be found in the equally mysterious power 
of the “Duende,” present in Federico García Lorca’s fusion of Surrealist concerns with his sense 
of native Andalusian culture. Lorca published his essay on this daemonic figure based on a 
lecture given in New York City, during his most deliberate surrealistic phase in the late 1920’s. 
As we learn from Arturo Barea, “Lorca took his Spanish term for daemonic inspiration from the 
Andalusian idiom. While to the rest of Spain the duende is but a hobgoblin, to Andalusia it is an 
obscure power which can speak through every form of human art.”

Palavras-chave: shamanism; nietzsche; Lorca

Harry Potter (?!)
Marcia Regina Becker (UTFPR)

J.K. Rowling não é dos nomes levados em consideração quando se prepara o programa de uma 
disciplina cuja ementa, bastante aberta, trata da literatura inglesa – no sentido de literatura do 
Reino Unido – do século XX. No entanto, mesmo para muitos acadêmicos do curso de Letras 
que tiveram na saga de Harry Potter a sua introdução à leitura – e literatura - e cresceram 
juntamente com o personagem título da série, a possibilidade de um estudo mais acadêmico 
do universo “potteriano” soou entre estranho e fascinante. Esta comunicação pretende 
relatar esta experiência, tanto do ponto de vista do professor quanto dos alunos envolvidos, 
estes analisados através de uma pesquisa e depoimentos, assim como comentar alguns dos 
tópicos abordados nas quase dez horas de aulas. Questões importantes a serem levadas em 
consideração foram  a participação de diversos alunos em blogs e sites específicos, além, 
obviamente da leitura dos livros da série, mesmo antes da divulgação do programa do curso, 
o que os levou a ter uma participação extremamente ativa nas aulas, assim como a discussão, 
entre os próprios alunos, sobre a questão de se incluir ou não uma autora “não-canônica” num 
curso que dispunha de uma carga horária relativamente exígua (em torno de 50 horas). Uma 
das conclusões da experiência foi que, para a maioria, houve uma quebra de preconceitos em 
relação à obra e ao seu status – normalmente negativo – de “literatura de massa”.

Palavras-chave: literatura; Harry Potter; cânone literário 
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Sex, films and... May 68? An investigation on historical representation in Gilbert 
Adair’s The Holy Innocents
Marcia Tiemy Morita Kawamoto (UFSC)

The historical representation in The Holy Innocents (1988), by Gilbert Adair, reveals a quite 
paradoxical postmodern attitude. The novel’s story is set in France in the late 60’s, specifically 
in-between the February 68 with the Langlois Affair in the Cinémathèque Française and the 
May 68 revolution. The focus is the revolutionary youth that was growing so excited about 
contraceptive pills, LSD, Bob Dylan’s, Janes Joplin’s, Jimi Hendrix’s music, and Jean-Luc 
Godard’s and François Truffaut’s movies to name a few. They were the result of the post-
World War II baby-boomers. Gender and socialism are some of the issues raised. But the main 
characters’ alienation in relation to these issues unveils an ironical twist within the narrative, 
which subverts the novel’s own historical account. This paradox corroborates with theorist 
Linda Hutcheon’s explanation that postmodern texts understand that the past can only be 
acknowledged from present representation, which distances and distorts the “real” history. 

Palavras-chave: The Holy Innocents; historical representation; postmodernism

“Remendo novo em pano velho”: a mesma história, outra história, em releituras de 
contos de fadas de Angela Carter, A. S. Byatt e Margaret Atwood
Maria Cristina Martins (UFU)

Neste trabalho abordo releituras revisionistas contemporâneas de contos de fadas, produzidas 
por Angela Carter, A.S. Byatt e Margaret Atwood. O propósito central da presente discussão 
é demonstrar como, por meio do emprego de táticas revisionistas, essas autoras elegem 
certos elementos de contos de fadas tradicionais, e os reapresentam a nós, leitores, de forma 
inovadora. No processo de releitura desenvolvido pelas autoras, objetos comuns como o ovo, 
em uma versão da história do Barba Azul dos Grimms, e o espelho mágico, ganham conotações 
bastante particulares, fazendo com que os significados convencionais geralmente atribuídos 
a esses elementos sejam expostos a questionamento e, em alguns casos, até mesmo alterados. 
A multiplicação de releituras revisionistas de contos de fadas na literatura e no cinema dão 
mostras de que as velhas e conhecidas histórias, que tanto influenciaram as gerações passadas, 
continuam a produzir impacto considerável em crianças e adultos.

Palavras-chave: contos de fadas; revisionismo; releituras

Atwood e Homero em confronto: a trajetória de Penélope em A Odisséia e Penelopiad
Maria do Socorro Baptista Barbosa (UESPI)

O texto clássico A Odisséia, de Homero, tem como centro a trajetória de Odisseu, o grande 
herói da mitologia grega. Margaret Atwood reescreve esse história a partir da trajetória de 
Penélope, esposa do herói. Neste artigo pensa-se mostrar como se dá essa trajetória fazendo 
um contraponto entre a  narrativa masculina clássica e a narrativa feminina contemporânea, 
trabalhando, para isso, teorias sobre construção identitária nas relações de poder e gênero em 
ambas as narrativas. Percebe-se, na análise das narrativas, e a partir das teorias de Showalter 
(1986), Hall (2000) e Foucault (2007), que as personagens femininas, principalmente Penélope 
e suas escravas, que são silenciadas e subjugadas no texto de Homero, adquirem voz e são 
capazes de discutir seus papeís no texto de Atwood, deixando de ser apenas pano de fundo 
para as aventuras masculinas, tornando-se centro de suas próprias narrativas. Nota-se, ainda, 
que há um deslocamento nas relações de gênero e poder discutidas em ambos os textos. 

Palavras-chave: identidade; poder; gênero
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Irish drama in a “fluid situation:” performative intervention and theatrical posing 
in the inceptions of the Abbey Theatre and of Field Day
Maria Rita Drumond Viana (USP)

The rather surprising endorsement by Arthur Griffith, later the founder and a leader of Sinn 
Féin to the opening of the Irish Literary Theatre (ILT) on May 8, 1899, gives an indication of the 
appeal of such an enterprise to the Irish public at a moment when the political expression of 
their nationality was denied by the British government. In addition to changing theatre history 
in Ireland, the Abbey and its playwrights played no small part in leading Christopher Murray 
to formulate the “assumption that in the Irish historical experience drama (the creation of texts 
for performance) and theatre (the formation of the means of production and conditions of 
reception of drama) were both instrumental in defining and sustaining national consciousness” 
(MURRAY, p. 3). However, as the same author points out later in his argument, there is no 
clear sense of continuity of tradition in the history of modern Irish drama, and discrete phases 
are singled out in result of forces mainly political (p.7). To his formulation, I would add the 
importance of historical forces, especially in relation to another “discrete phase” of Irish 
drama: the development of Field Day in the 1980s. The impulses that led to the creation of both 
enterprises share even more similarities than Field Day director Seamus Deane concedes in the 
program notes for Friel’s “translation” of Chekhov’s Three Sisters (1981): “It [Field Day] is like 
the Abbey in its origin in that it has within it the idea of culture which has not yet come to be in 
political terms” (DEANE, qtd. in RICHTARIK, p.110). In this paper, I intend to compare both 
these institutions’ written statements of purpose, formulated with a time gap of over 80 years 
and under considerably different political situations, so as to highlight the reasons why drama 
continues to be an important forum for social and political critique in Ireland.

Palavras-chave: Abbey Theatre; Field Day Theatre Company; Irish drama

A kaleidoscopic portrayal of Roger Casement in the radio play Cries from Casement 
as his Bones are Brought to Dublin, by David Rudkin
Mariana Bolfarine (USP)

Cries from Casement as his Bones are Brought to Dublin (1974), by David Rudkin, English 
playwright of Irish parentage, is a groundbreaking radio play that tackles two taboo subjects: 
homosexuality and British imperial policy in Ireland. These issues are approached in different 
moments of history: in the past, from Roger Casement’s birth, in 1864, to his death, in 1916; and 
in the present time of the exhumation of his bones, in 1965, which were taken from Pentonville 
Prison, in Britain, to Dublin. The result is that a kaleidoscopic image of Casement is construed, 
for he becomes a multifaceted character neither as a hero, nor as a victim, but a human being. 
The play begins by questioning who is Roger Casement, yet the complexity of the answer 
is embodied by the enigmatic representation of the character. Thus, the aim of this paper is 
to question whether the ambiguous atmosphere is created through the use of postmodern 
devices that conform to strategies that help to build its structure, such as the fragmentation 
of the text and discourse, the juxtaposition between past and present and the polyphony 
of voices that are present in the play. These voices will be examined from a historical and 
literary perspective because they belong to characters that are either dead or living, fictional 
or historical, human beings or geographical places. The outcome is that this well wrought play 
grapples with themes that are up-dated and, thus, relevant mentioning in the 21st century. The 
theoretical background is based on an individual piece of work on Rudkin by David Ian Rabey 
and on Richard Kearney’s reflections on postmodernism, among others.

Palavras-chave: Roger Casement; Ireland; postmodernism
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Memories of a lost generation: aspectos historico-literários em The Great Gatsby, de 
Scott Fitzgerald
Mariana Rocha Santos Costa (UFBA)

O objetivo deste trabalho é identificar de que forma o romance The Great Gatsby, escrito por 
Scott Fitzgerald em 1925, se projeta na literatura enquanto ferramenta de discussão dos 
elementos historiográficos ao longo dos turbulentos anos 20 nos Estados Unidos, mostrando 
um país rico e pretensioso. O questionamento acerca do caráter fútil dos personagens e a 
instabilidade de suas relações pretende demonstrar que eles funcionam enquanto alegoria 
do modus vivendi de uma população deslumbrada pelo progresso econômico pós-guerra que 
impele para a perda dos valores morais de uma geração que posteriormente levará o epíteto 
de Lost Generation. Além de atentar para as questões extradiegéticas, o presente trabalho 
também se propõe a analisar o estilo sintético e claro da prosa funcional do autor, os símbolos 
que ele utiliza ao longo da narrativa, bem como suas pretensas inspirações. 

Palavras-chave: The Great Gatsby; Lost Generation; the Twenties.

“She’s too expensive to waste”: depictions of black female experience in African 
Diaspora
Maristela Campos (CA-UFSC)

The current essay addresses the intertextuality between African-Canadian, African-Brazilian 
and African-Caribbean-Canadian literature in the writings of George Elliott Clarke, Ana Maria 
Gonçalves and Dionne Brand. The study points out the evidence of a black female enunciating-
self and the depiction of a black female character by a black male writer. A comparative analysis 
about the reverse of values through the construct of a black female voice in a central role and 
the rupture of stereotyped portrayal of black women’s experience is carried out in the work. 
The experiences of displacement bring constant feelings of loss, exile, nostalgia, an idyllic 
return, however the African diaspora experience is often depicted through male discourse. 
The work is an attempt to pinpoint diverse experiences of the Middle Passage in Canada, the 
Caribbean and Brazil shaped mainly by race and gender and to highlight different strategies 
the black female self applies to resist and confront racism, violence, and exclusion during and 
after slavery in the aforementioned geographical sites. The black female characters struggle 
against assimilation and white cancellation in diverse manners either committing to tradition 
or appropriating new patterns of behavior. Clarke’s play Beatrice Chancy and Gonçalves’s 
novel Um Defeito de Cor evoke black female experience during slavery while Brand’s A Map 
to the Door of no Return depicts the consequences of the Middle Passage in contemporaneity.

Palavras-chave: diaspora; black female self; slavery

Sujeitos diaspóricos e negociações identitárias: o entre-lugar em Brazil-Maru, de 
Karen Tei Yamashita
Marta Matsue Yamamoto Otenio (UNESP)

A Era Meiji (1868-1912) foi o período que marcou o processo de modernização e o fim do 
xogunato de Tokugawa Ieyasu do Japão. O povo japonês que, até então, acreditava numa 
identidade fixa, pura e estável, começa a sentir os reflexos dos abalos na estrutura de sua 
sociedade tradicional. O governo japonês, por sua vez, passa a incitar a emigração em massa 
dos japoneses, principalmente das famílias de agricultores, para irem trabalhar nos cafezais do 
Brasil. Uma forma que o governo japonês encontrou para amenizar o crescente desemprego 
causado pelo intenso fluxo de pessoas da zona rural para a área urbana. Nesse cenário histórico, 
o presente trabalho tem o objetivo principal de focalizar as possíveis negociações identitárias 
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desses sujeitos diaspóricos que, no processo acelerado da modernização, se viu totalmente 
fragmentado, deslocado e descentrado. Para esta análise teremos como corpus literário o 
romance Brazil-Maru, da nipo-estadunidense Karen Tei Yamashita. Através da análise desse 
romance histórico poderemos refletir sobre a utopia de um grupo de imigrantes japoneses na 
construção de um Novo Mundo sob a égide da modernização. Ainda, a narrativa de cinco 
narradores possibilita uma linguagem semelhante à cinematográfica, o que nos faz refletir 
sobre a visão de cada personagem em relação à comunidade em que vivem. Dessa forma, as 
interfaces desses sujeitos diaspóricos e de suas negociações identitárias serão possibilitadas 
pela existência de um lugar comum: o entre-lugar. 

Palavras-chave: diáspora; entre-lugar; identidade

“Who killed John Lee?”: ghetto narratives, the voice of the marginals in Gil Scott-
Heron’s The Vulture
Matias Corbett Garcez (UFSC)

This research’s objective is to discuss how Gil Scott Heron’s book The Vulture problematizes 
vital questions of social stratification, geographical segregation, and economic restraint which 
many people faced in the United States in the early 1970s, and which still today many people 
are forced to withstand throughout the world. The story is about the assassination of a young 
man called John Lee. It is told by different narrators and they give different interpretations of 
Lee’s assassination. The way in which Heron creates and portrays his characters, his refined 
style mixed with the characters’ scorching slangs, and the vivid and rancid prose he uses to 
describe the houses, buildings and streets gives the reader a clear and precise idea of how the 
North American marginals lived in the early 1970s. By making the story unfold itself through 
different perspectives, different social, political and economic factors are addressed in the 
story. This chaotic and contradictory setting, where there are no resolutions for the problematic 
situations which come about throughtout the story, just a constant struggle for survival, makes 
the characters’ struggles look like the real life struggles of the marginals spread throughout the 
streets of the United States and the world. While the nation dealt with all the mishaps and false 
beginnings caused by the war in Vietnam, and a serious economic crisis which threatened 
to annihilate the American Dream, the characters of the book were constantly forced into a 
brutish reality of a daunting day-to-day life. The gang fights, the drug addiction, the ghetto 
culture, the politically incorrect and potential threat seen in the book, published in 1970, are 
now, alas, much more than shadows which disrupt our social order, they are a direct result of 
our failing attempts for social improvement, a situation which must be addressed before any 
significant change might happen.

Palavras-chave: ghetto culture; resistance; marginalization

What’s left of writing: reflections on Atwood’s Oryx and Crake
Melissa Cristina Silva de Sá (UFMG)

Margaret Atwood´s Oryx and Crake presents a world in which technology has taken over 
people´s lives and lifestyles. From genetically modified animals to entertainment featuring 
high technological online games this world depicts a society defined by the protagonist as 
a “vast uncontrolled experiment”. Jimmy, Atwood´s first male focalizer, feels displaced in 
this world for being a “words person”, a definition he provides for people who can deal with 
literature and language in opposition to people who exceed in mathematics and physics. In a 
world built for “numbers people”, Atwood explores, through Jimmy, the anxieties of the artist 
figure in a technological world and considers its role and, mainly, its importance. By using the 
studies of Coral Ann Howells and Sharon Rose Wilson on Atwood´s speculative fiction, this 
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presentation aims to reflect upon the matter of technology and art, specifically writing and the 
role of the writer, in the so-called “age of technology” taking into account the novel Oryx and 
Crake as well as Atwood´s critical works.

Palavras-chave: speculative fiction; role of the writer; Margaret Atwood

A produção de outras realidades a partir da revisão do conceito de ciência em Body 
of Glass, de Marge Piercy
Nayara Macena Gomes (UFPE)

As abordagens de teoria literária tradicionalmente sugeridas ao estudo da ficção científica 
(SCHOLES, 1976; SUVIN, 1976) geralmente restringem-se a demarcações temáticas rígidas, 
que definem este modo de acordo com concepções positivistasde ciência e cognição. O estudo 
empreendido salienta a importância da esfera subjetiva envolvida no processo de produção de 
conhecimento e oferece novos entendimentos acerca do conceito de ciência, bem como sobre 
a relação que os sujeitos estabelecem com os artefatos tecnológicos (GRAHAM, 2000). Neste 
contexto, nossa leitura propõe uma transgressão daquelas tradicionais demarcações teóricas, 
que se revelam limitadas para o universo ficcional tecido por Piercy (1992). Este trabalho, 
assim, tem como objetivo analisar as representações produções científicas e tecnológicas, 
bem como sua relação com os lugares discursivos de produção de conhecimento no romance 
em questão, o que parece constituir terreno profícuo para a análise e prática feminista. Essas 
escolhas se justificam pelo fato de a obra oferecer representações da ciência que permitem 
especulações de demarcações culturais, suscitando imagens fluidas construídas (e suscetíveis 
de transformação) além dessas demarcações, as quais podem promover realidades novas e 
alternativas à dimensão espaço-tempo oficial. Os principais resultados apontam para um novo 
entendimento sobre o modo da FC e para a artificialidade de nossas categorizações, a partir da 
focalização das percepções e experiências dos personagens no espaço narrativo. 

Palavras-chave: ficção científica; transgressão; utopia

Um passeio pelas artes na obra de Virginia Woolf
Neurivaldo Campos Pedroso Junior (UEMS)

Em Virginia  Woolf, o  texto  literário  abre-se  para  constantes  e  profícuos  diálogos  com  
outros  tipos  de  textos, sejam  eles  pictóricos, musicais  ou  cinematográficos. A  escritora  
conscientiza-se  de  que  a  literatura,  ou  melhor, o  texto  literário, pode  vir  a  se  tornar  um  
palco  no  qual  se  encenam  e  se  correlacionam  diferentes  tipos  de  textos. E  assim, nesse  
jogo  intertextual, temos  a  Literatura  num  “interfaceamento” com  a  pintura  e  com  a  música, 
outras  vezes  com  o  cinema  e  com  o  teatro. Observamos, então, que os  textos  woolfianos  
sempre  tiveram  como  imperativo  crítico  a correlação  entre  a  literatura  e  as  demais  
artes: poderíamos  citar  os  efeitos cinematográficos  em  Jacob’s  Room, a  figura  emblemática  
da  dramaturga  Miss La  Trobe  em  Between  the  Acts  e  as  constantes  referências  à  arte  e  
aos  efeitos  sinestésicos  em  The  Waves. Assim, pretendemos, nesta comunicação, discutir a 
relação que a obra de Virginia Woolf mantém com as diversas artes e mídias.

Palavras-chave: Virginia Woolf; interartes; intermídias

Charles Dickens nos quadrinhos traduzidos
Nilce Maria Pereira (CITRAT/USP)

Este trabalho concentra-se no processo de tradução para o português de adaptações das 
principais obras de Charles Dickens para os quadrinhos.  A adaptação de clássicos literários 
para o gênero dos quadrinhos ou do romance gráfico, per se, constitui um assunto de grande 
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complexidade, visto pautar-se na análise das características estruturais da literatura preservadas 
nesses meios, apesar do desaparecimento da forma verbal (Jakobson [“Concluding Statement: 
Linguistics and Poetics”], 1960). Além disso, como a linguagem dos quadrinhos compõe-se 
de diferentes sistemas semióticos que interagem em diferentes níveis (Barbieri [I Linguaggi del 
Fumetto], 1991), a tradução deve ser considerada sempre dentro do contexto pictórico em que o 
discurso verbal está inserido. Quando as adaptações são traduzidas, como é o caso da maioria 
das versões em português, realizadas a partir de quadrinhos em inglês e espanhol, outros 
fatores devem ser levados em conta, tais como as transformações estruturais e estilísticas na 
adequação da obra traduzida à cultura que a recebe; e daí a principal proposta do trabalho. 
Pretende-se analisar quais mudanças estão envolvidas no processo tradutório de cada obra 
(que se estendem do corte de quadros, redução textual, supressão de balões, publicação em 
um outro formato, direcionamento a públicos distintos e mudança de cores e/ou tipos até a 
censura de elementos significativos considerados tabus) e de que maneira essas transformações 
estão relacionadas a momentos particulares do gênero de literatura popular em quadrinhos no 
Brasil. Os títulos a serem considerados incluem Oliver Twist, David Copperfield, Memórias do Sr. 
Pickwick e Grandes Esperanças, entre outros.

Palavras-chave: quadrinhos; adaptação; tradução

Do fólio ao hyperlink: intertextualidade, intermidialidade e recepção em Sonho de 
uma noite de verão de William Shakespeare
Paraguassu de Fátima Rocha (UNIANDRADE)

A pesquisa sobre as obras de Shakespeare até a década de 90 era realizada em livros, e seus 
manuscritos encontravam-se em mãos de colecionadores ou instituições ao redor do mundo 
que tinham como intuito a sua preservação. O advento das novas tecnologias, na qual se inclui 
a internet, facilitou o acesso a tais raridades devido ao processo de digitalização. Publicado 
em 1623, o Primeiro Fólio intitulado Comédias, Histórias e Tragédias que conta com 36 peças 
escritas pelo Bardo, entre elas, Sonho de uma noite de verão, objeto deste estudo, passou a circular 
no meio eletrônico em suas mais variadas composições – escritos digitalizados, vídeos com 
excertos de adaptações fílmicas, pinturas, quadrinhos, fotos, mangás, trabalhos acadêmicos 
e de crítica literária. Ao mesmo tempo, surgem a todo instante sites e blogs com a finalidade 
de disseminar a vida e a obra do escritor inglês. William Shakespeare está presente também 
nas redes sociais, seja através de páginas com milhares de seguidores ou de fragmentos de 
seus textos que são publicados em páginas pessoais. Essa abertura proporciona ao leitor/
pesquisador, por meio dos inúmeros hyperlinks, inteirar-se plenamente do trabalho do 
escritor, além de estabelecer relações entre as diferentes mídias existentes. Neste contexto, 
propõe-se verificar as relações intertextuais e intermidiais que são estabelecidas com outras 
mídias, lembrando que a intertextualidade sempre implica a intermidialidade, e, tomando-se 
como base a peça Sonho de uma noite de verão (hipotexto), analisar a história em quadrinhos 
homônima (hipertexto) escrita por Neil Gaiman, desenhada e colorida por Charles Vess e Steve 
Oliff, respectivamente, com material adicional extraído e adaptado da peça de Shakespeare. 
Com relação à esfera da circulação e recepção, a pesquisa procura estabelecer contato entre 
as análises e críticas literárias que circulam na rede, objetivando discutir os modos de leitura 
produzidos entre diferentes receptores.

Palavras-chave: intertextualidade; intermidialidade; recepção

Subverting traditional identities through technology in Hugo Hamilton’s memoirs
Patricia de Aquino Prudente (USP)

The memoirs The Speckled People and The Sailor in the Wardrobe, written by the Irish writer 
Hugo Hamilton, narrate the author’s complex process of identity formation in a period of 
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great transformations after the world wars and among his German, Irish and English ancestry. 
According to the author, his identity was inherited at birth. He was born with his head turned 
to the past and he carried the Irish and German traditions, “like an original sin”. In the 
process of remodeling his identity, Hamilton faced many questionings which challenged his 
traditions. Part of the questionings was created by his exposure to new technologies. Set in 
Dublin in the sixties, the memoirs show some episodes in which the opening of Ireland to new 
technologies allowed the character to have contact with different cultural identities which, not 
only challenged his inherited traditional identities, but also mingled with them. This paper 
will analyze such episodes and will discuss, in the light of Stuart Hall’s book Cultural Identity 
in Post-modernity, how the presence of technology, represented by means of communication, 
exposes identities to world connections and confronts local, traditional and closed identities.

Palavras-chave: Hugo Hamilton; memoirs; tradition; identity conflict; technology

The end of the world... again: apocalyptic visions on the London stage
Peter James Harris (UNESP/IBILCE)

Since 2009, when Roland Emmerich released his film 2012, much attention has been given in the 
media to the Maya prophecy that supposedly foretells the end of the world in December 2012. 
Given that prophets of various religions have been forecasting the apocalypse for millennia one 
would be justified in arguing that doomsayers belong to the second oldest profession. In the 
decades following the Second World War Europe and North America at least were darkened 
by the shadow of an ever-imminent nuclear holocaust. Now, with the concerns of climate 
scientists being taken more seriously, anxiety over the end of Nature is a significant worry for 
many of the world’s 7 billion inhabitants. After a brief history of apocalypticism as a frame of 
mind, this paper examines ways in which dramatists on the London stage have given shape to 
thoughts of Armageddon, from Beckett in the 1950s to the present. Some consideration is also 
given to the recent incorporation of apocalyptic references into critical terminology.

Palavras-chave: Apocalypse; 2012; London stage

“Manar de ...”: reconfigurações do conceito de lar no conto “Manar of Hama” de 
Mohja Kahf
Priscila Campolina de Sá Campello (PUC MINAS)

As experiências vivenciadas no exílio são individuais e únicas, mas, para alguns indivíduos, 
elas os tornam somados, multiplicados, a partir da junção que realizam entre a nova cultura 
e aquela que eles trazem consigo. Para outros, pode ser uma experiência de divisão, na 
qual, alguns, em determinadas situações, chegam, inclusive, a se sentir inferiorizados e 
menosprezados. Enquanto uns se adaptam facilmente, aprendem a nova língua, procuram 
viver seguindo as regras e costumes do novo lugar, outros se fecham ao novo e continuam 
a viver como se ainda estivessem em seu país de origem. Estes evitam qualquer tipo de 
contato com a comunidade local, continuam a falar suas próprias línguas, tanto no âmbito 
privado quanto no público, restringindo sua rede de relacionamentos às pessoas nas mesmas 
condições e de mesma origem. Em outras palavras, há o deslocamento físico, geográfico, mas 
não há uma atualização mental e sentimental. A tentativa de perpetuar o passado, continuar 
com os mesmos velhos costumes e manter o vínculo com as raízes contribui para a formação 
de pequenas comunidades étnicas. Porém, há também um terceiro posicionamento, que se 
configuraria como um ponto de equilíbrio, em que os imigrantes tentam lidar com o novo, 
desfrutando do que lhes é oferecido, sem cortar relações com as suas origens. Eles fazem uma 
ponte entre os dois mundos e se permitem gostar do novo sem necessariamente romper com 
o passado. O presente trabalho pretende analisar como a protagonista do conto “Manar of 
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Hama”, da autora árabe-estadunidense Mohja Kahf, lida com o sentimento de desplaçamento 
e isolamento diante da sua nova vida nos Estados Unidos. Pretende-se discutir também a 
mudança de perspectiva em relação ao conceito de lar. Se, em um primeiro momento, todas 
as suas referências de lar estão relacionadas à Síria, em um segundo, o conto apresenta um 
deslocamento dessa percepção. E o que lhe é mais familiar nos EUA também passa a constituir 
um espaço de pertencimento e conforto.

Palavras-chave: exílio; lar; pertencimento

Homeless women in the attic: on Jane and Antoinette
Raíssa Raquel Santos de Aquino (UFMG)

In Charlotte Brontë’s Jane Eyre and one of its rewritings, Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea, the 
two main characters share more than a husband. Antoinette Cosway, in Wide Sargasso Sea, 
is presented as a damaged girl, most likely as a result of her troubled environment and a 
disturbed mother. Antoinette reveals serious identity issues and, although veiled, home 
issues seem related to these. As she marries Rochester, her displacement is accented by their 
differences. Jane, on the other hand, has not suffered from the same difficulties, even though 
she did experience strangeness and displacement, as well as the feeling of homelessness caused 
by her poor and orphaned circumstance. Her identity is lost somewhere in her unknown past. 
Thus, both women share a rather ruined background – or home – which may have influenced 
their emotional status and lead to a certain degree of mental instability. And what is home 
for these women? How significant is it for them to feel at home? To what extent are the lack 
of a definite home related to the construction of an identity in Antoinette and Jane? What 
are their approaches towards their own homelessness, and consequent identity issues? 
Aiming to answer these questions, I analyze Antoinette’s and Jane’s backgrounds, feelings, 
and responses. I rely on criticisms of both works, but mainly on Salman Rushdie’s Imaginary 
Homelands and Caryl Phillip’s “Necessary Journeys”. These texts support the importance of 
homeward journeys, and journeys that somehow go towards one’s origins, in order to form 
a concrete identity. In this sense, my work proposes a discussion on the relation between the 
concept of home and the formation of identity, and journeys as part of a process to find one’s 
identity; all this applied to Antoinette, from Wide Sargasso Sea, and Jane, from Jane Eyre.

Palavras-chave: identity; Jane Eyre; Wide Sargasso Sea

Para além do ‘teatro da inveja’: Ricardo III e a teoria mimética
Régis Augustus Bars Closel (UNICAMP)

O pensador René Girard apresenta, no Teatro da Inveja, por meio de uma quantidade pequena 
de peças de Shakespeare, uma volumosa aplicação de sua formulação, a Teoria Mimética, que 
envolve conceitos por ele denominados como Crise Sacrificial, Desejo Mimético e Vítima/
Bode expiatório. Sua seleção não envolve, por exemplo, as peças históricas. Tal escolha se 
vale do próprio objetivo dessa obra de Girard: a demonstração de suas ideias e pensamentos 
acerca do comportamento e da cultura humana no maior expoente da literatura ocidental. 
Sua abordagem crítica, quando aplicada às peças, expõe uma potencialidade analítica 
extremamente relevante e ao mesmo tempo convidativa para a reflexão delas por “novos 
olhares”. Quando se têm tais conceitos em mente, ao se analisar Ricardo III – e as demais 
partes da primeira tetralogia – algumas características do protagonista e do ambiente que 
o cerca tornam-se mais evidentes, enquanto que algumas menos destacadas ganham relevo 
dentro da trama. Esta comunicação pretende abordar características, com base na Teoria 
Mimética, sobre a constituição do personagem Ricardo III e do desenvolvimento da ação – que 
segue a tradicional posição da historiografia Tudor – ao longo da tetralogia. Temas primários e 
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secundários, como a relação dele com seus irmãos; o casamento com Lady Anne; e por fim, sua 
posição de tirano ganham outras cores à luz girardiana. Tais impactos contribuem em especial 
para a reflexão sobre o desenlace da peça, relevando nuances que ao mesmo tempo em que 
correspondem às expectativas da Era Tudor dão à peça uma sutileza subversiva quanto ao 
universo no qual as peças históricas estão inscritas. Os conflitos de maior grandeza dramática 
estão geralmente situados em um plano de imensa rivalidade e especialmente envolvem a 
eliminação de diferenças entre os personagens. Consequentemente, os rivais de Gloucester 
são tão maus como ele, pois a maioria deles acabara por cometer ou se beneficiar de crimes 
cometidos durante a tetralogia.

Palavras-chave: William Shakespeare; Ricardo III; René Girard

The narrator’s discourse in The Gathering, by Anne Enright
Rejane de Souza Ferreira (UFT/UFG)

This paper aims to study the narrator’s interference in the story told and the speech perspective 
of the novel The Gathering, by the Irish writer Anne Enright. This novel tells the drama of 
the narrator, Veronica, facing the death of her most beloved brother, Liam. The difficulty of 
accepting the death of her brother, and especially the way he died, makes this woman reinvent 
the story of her family, while she criticizes some actions that she thinks have really happened. 
This way, the story is told from the narrator’s inventions and memories, as she tries to justify the 
death of Liam, since she can not understand the reason why he committed suicide, drowning, 
wearing some clothes but without underwear. Veronica’s narrative mode is understood as 
part of the motivation process of building her own character, which actually does not want to 
narrate about her brother’s death, but to reveal the tragedy he lived and she had witnessed, 
when both were children, and that she could never tell anyone. However, it can not be used 
the classification of the narrator “I as a witness” for Veronica, since, according to Norman 
Friedman, this type of narrator can not be autodiegetic, such as the narrator of the study, 
which ends up proving that the Anne Enright intention is not only make her narrator tells the 
story of her family, but mostly reveal the disorders suffered by her, trying to understand her 
brother’s death, remembering the contingency of the tragedy witnessed during childhood and 
the events resulting from this action in her life, even many years later.

Palavras-chave: narrator; discourse; perspective

Control, discipline and subjection in George Lamming’s In The Castle of My Skin
Renata Lucena Dalmaso (UFSC)

The powerlessness of being a British colonial subject in the Caribbean island of Barbados is 
one of the main topics in George Lamming’s debut novel In the Castle of My Skin, one that is 
mirrored in the microcosm of the village, where the subjection to the landlord permeates the 
lives and culture of the place and its inhabitants.  If the village itself is to be considered the 
main character of the novel, as the author himself proclaimed in the Introduction to the 1983 
edition, this collective persona is doubly marked in its subjection to foreign forces. It is at the 
same time subjected to the rule of the British Empire, and, simultaneously, to the laws and 
constant vigilance of the landlord. What I intend to show in this paper is that not only do the 
villagers do not object this doubled status as colonial subjects, they internalize this condition 
and, in fact, choose to identify with and even idolize the figure of the landlord. The processes 
of dominance and control become thus naturalized and uncontested. To support this analysis 
I draw on the works of two authors: Foucault’s theories on discipline and Freud’s concept of 
narcissism of minor differences. 

Palavras-chave: Caribbean literature; postcolonialism; discipline
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The animalized man in a technological era: a reading on Eugene O’Neill’s The Hairy 
Ape
Renata Pires de Souza (UFRGS)

When it comes to American Expressionism, Eugene O’Neill is one of the most important 
playwrights. His works bring the vision of a modern man who is victim of chance, not believing 
in God or fate, blaming himself for his own misery. Extremely pessimistic, the author shows 
a creature trapped in a meaningless destiny – that is why he can be considered one of the 
precursors to Existentialism. Although he has written other plays, The Hairy Ape is one of 
his most well-known dramas regarding an expressionist tragedy, having been published and 
first performed on stage in 1922. To mention features of expressionist drama in the play, we 
can highlight a dehumanizing world; dialogues set aside; and also disturbed characters with 
distorted perceptions – predominantly the figure of Yank, a worker in an ocean liner. Stuck in 
extensive monologues and totally animalized throughout the storyline, he does not seem to fit 
anywhere. For sure, the questioning of belonging is directly related to the new technologies 
advent and the massive way that people live in a shallow society, moved by consumption and 
appearances. Taking all of this into account, the purpose of this paper is to analyze the main 
character’s movement toward a primitive stage in the face of technological evolution provided 
by reminiscences from the industrialization context, which happens for many reasons: fear, 
lack of power over upper and middle classes, and mainly self-ignorance. By bringing Yank in 
a constant battle against the sensation of (not) belonging, the literary object of analysis may 
represent an existentialist issue, in which technology is the major cause for him to have become 
dehumanized. However, considering the reflection on the self, it was possible to realize that 
it is not the only reason, since he is unable to find his inner world before building his persona 
from others’ perspective. Therefore, by not recognizing his powers and limitations, Yank does 
not even belong to himself.

Palavras-chave: Expressionist theatre; animalization; technology

Dickens’s works in Brazil, a project
Ricardo Maria dos Santos (UNESP)

Charles Dickens’s works have been translated into many languages since they were published 
in the nineteenth century. 2012 celebrates the bicentenary of his birth, and this paper – as 
part of a project that sets out to trace the all-encompassing scope and possible influence of 
the British novelist on Brazilian writers and the literary circle at large – aims at presenting 
the plethora of publications that have come out in Brazil regarding his texts or the references 
that authors and the cultural media have made to them. Examples of some translations of his 
novels and short stories, as well as critical essays and articles from a variety of backgrounds 
in Brazil that in myriad ways have responded to the Dickensian oeuvre have tentatively been 
compiled so as to account for the production of these cultural artifacts in our country, and 
show how the “inimitable” story-telling skill and the plasticity of his texts have been adapted 
and incorporated into the Brazilian context in terms of literature, film and theatre.

Palavras-chave: Dickens; Brazil; translation

In and out: a study on “Mississippi Burning” and “Deacons for Defense” under a 
perspective of ‘race’ and gender
Sandra Mina Takakura (UEPA)

Two films based on historical events explore the thematics of the fight against the racism in the 
Southern region of the United States in the 1960s’. The first entitled Mississippi Burning, (1988) 
directed by Alan Parker is based on an event that took place in the State of Mississippi when a 
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series of violence against members of Afro-American community was triggered by the murder 
of three civil right workers who claimed equality of rights for all members of society. The 
second film, a production for television entitled Deacons for Defense (2003), directed by Bill 
Duke, is based on a movement of armed resistance organized by Afro-Americans in reaction 
to the series of violent attacks they had been suffering throughout the time. This paper aims at 
contrasting the two films and exploring issues such as how violence against Afro-Americans 
is framed, enacted and presented to the audience. Yet, the violent acts and postures that help 
keeping the social hierarchy in which the Afro-American people are inserted are scrutinized 
according to the concept of masculinity defined by Michael S. Kimmel and violence theorized 
by Johan Galtung. Alan Parker, an English director, does not belong to the Afro-American 
community and might present an external viewpoint of the event whereas Bill Duke who 
belongs to the Afro-American community might present a different viewpoint of a historical 
fact. There is also a necessity of scrutinizing the historical context in which the events took place 
in order to deepen the understanding of the behavior and the complexity of the characters 
involved. This work refers to the “white people” as Caucasians and the “black people” as 
Afro-Americans. Both films refer to the Afro-American individual through the term “colored” 
very common in the 1960s, though, it is important to notice that the term carries a negative and 
pejorative connotation and served as a label of segregation.

Palavras-chave: masculinity; gender; film study

Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet): mais uma adaptação de Shakespeare?
Sirlei Santos Dudalski (UFV)

Trata-se de uma análise da peça Goodnight Desdemona (Good Morning Juliet), escrita pela 
dramaturga canadense Ann-Marie MacDonald. Essa análise fundamenta-se na teoria da 
adaptação, sobretudo de Linda Huchteon e Julie Sanders. Como o título da peça já nos 
sugere, a adaptação de MacDonald transcria duas famosas tragédias shakespearianas, Romeu 
e Julieta e Otelo. Contando a história de três personagens femininas, Desdemona, Julieta e 
Constance Ledbelly, uma professora assistente na Queen’s University, essa comédia apresenta 
não apenas personagens, mas também palavras, frases e até diálogos completos, retirados 
das peças de Shakespeare, que se misturam às partes inventadas, recriadas, transcriadas 
pela própria MacDonald. É interessante salientar que a estratégia usada pela autora para não 
confundir o leitor sobre a autoria dos textos usados foi apresentá-los em fontes diferentes. 
Constance quer provar que as tragédias em questão eram originalmente comédias, então 
providencia uma forma de interferir nos destinos de Desdemona e Julieta, salvando-as até 
mesmo da morte. No final da peça, Constance descobre que é ela própria a autora pela qual 
tem estado à procura. Podemos concluir, dentre várias outras coisas, que MacDonald esbanja 
criatividade e habilidade num texto próprio, condição essencial para o sucesso de qualquer 
adaptação, como nos diz Hutcheon.

Palavras-chave: teoria; adaptação; Shakespeare

Gnomeo and Juliet: filmic transposition
Solange Viaro Padilha (FARESC)

This paper aims at presenting a study of the animated feature Gnomeo and Juliet (2011), a free 
adaptation of Romeo and Juliet, by William Shakespeare. Kelly Asbury, the director, transposes 
into modern England the characters of a text written over four hundred years ago. The saga 
of both lovers is (re)told in a specific cultural context and in an updated language, which the 
children can easily understand. Literature and film belong to two different signic production 
fields. Therefore, in the transposition of the written text into film, there is an intermedial relation 
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which opens space for new meanings, interpretations, appropriations, additions, cuttings. We 
intend to observe similarities and differences in relation to the base text, as well as the precious 
interweaving of texts. This ludic game requires a reader who is attentive and able to identify 
the diverse layers of meaning. We will point out the theoretical elements inherent to the study 
of film adaptation and transposition, and we will emphasize the cultural aspects which lend 
this adaptation a new color and flavor, making it a piece of work distinct from the play which 
originates it.

Palavras-chave: literature and film; Gnomeo and Juliet; adaptation

Tecnicidades para a elaboração da tensão no poema
Valéria Jacó Monteiro (FATEC SCS)

Este estudo abordará uma seleta de procedimentos técnicos organizadores de redes de tensão 
que desencadeiam certos efeitos estéticos nas poéticas de e.e. cummings, Sylvia Plath, Seamus 
Heaney, Orides Fontela, Hilda Hilst, Adília Lopes, Paulo Leminski, Arnaldo Antunes, Manoel 
de Barros, entre outros.  As “lições” analíticas dirigem-se à formação e prática docentes. 
Tomamos como diretriz a concepção de técnica em sua raiz tékhne, compreendida como um 
domínio que possui  a capacidade de realizar a essência de substâncias que, de outro modo, não 
existiriam (Aristóteles, E.A. Poe,  G. Deleuze, G. Agamben).  A elaboração técnica que supõe 
a proficiência de uma prática não é meramente a produção de um efeito, mas a realização de 
um fazer vir-a-ser, de um “fazer-se coisa entre as coisas” (M. Perinola).  Por conseguinte, tal 
artesania conduz as “coisas” do mundo a uma desejada inquietude,  consumando-as, fazendo 
com que as substâncias venham a ser aquilo que potencialmente podem ser. Problematizaremos 
o conceito de tékhne e suas ressonâncias com a poiesis e a epistéme, procurando apontar 
algumas manifestações contemporâneas do eu-lírico nessas poéticas.

Palavras-chave: poesia, técnica, tensão

Paradoxes of the imaginary in John Patrick Shanley’s Doubt, a Parable
Valter Henrique Fritsch (UFRGS)

When John Patrick Shanley envisioned Doubt, a Parable, his purpose was to write a play about 
the world he knew, the 1964 Bronx of his own childhood. The story is set at St Nicholas Church 
and School, and has as protagonists the characters of Sister Aloysius, the principal of the school, 
and Father Flynn, the vicar in charge of the church. The conflict in the play respects what might, 
or might not, have happened between the priest and the only Black student in that Italian-
Irish neighborhood. In spite of this specific setting, Shanley insists that the play is not about 
Catholicism, or a discussion on religious beliefs or racial segregation. Shanley declares that the 
play concerns the issues of doubt and certainty. Thus, the aim of this work is to investigate 
the ideological constructions that define the elements of doubt and certainty that determine the 
line of action of four characters in the play. To do so, I refer to the notion of “paradoxes of the 
imaginary” as proposed by Castor Bartolomé Ruiz (2003), giving special attention to questions 
concerning the symbolism of doubt as they can be perceived in Shanley’s play.

Palavras-chave: John Patrick Shanley; Doubt, a Parable; doubt and certainty; contemporary 
American drama

O ensino da literatura e as novas tecnologias
Vera Lima Ceccon (UFRJ)

O uso de novas tecnologias em sala de aula vem comprovando o que Piaget e Paulo Freire já 
haviam anunciado em décadas passadas:  que os modos de aprendizagem são diversificados.  
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Se nas ciências humanas, a “comprovação” da aprendizagem se dá através de leitura e produção 
de textos, então a diversificação dos modos de aprendizagem implica diversificação dos modos 
de leitura e de produção textual. As novas tecnologias vêm provocando mudanças 
em paradigmas cognitivos tradicionalmente consolidados, além de evidenciar as “crises de 
leitura” e de produção textual acadêmica.  E é dentro deste panorama que se insere a “crise 
da literatura” e de seu ensino na graduação. As crises, portanto, são complexas e desafiam o 
modelo hegemônico de leitura – linear, logocêntrica, silenciosa, individual e representativa – 
herdado de tradições normativas e eurocêntricas do século XIX. Depois de 8 anos dedicados 
ao ensino de literaturas de língua inglesa na graduação e fazendo uso de novas tecnologias 
para produzir interfaces amigáveis e originais, que estimulem a deflagração de pensamento 
crítico e não-normativo nos alunos, gostaria de compartilhar 3 questões. A primeira 
seria:  quem ensina o professor universitário a ensinar seus alunos de graduação em tempos 
de mudanças de paradigmas cognitivos?  Afinal, em nosso país as teorias da educação ainda 
se centram na infância ou no adulto analfabeto e pressupõem o aluno de graduação como um 
“adulto pronto”. A segunda questão parte da constatação dos riscos de um neocolonialismo 
tecnológico. Afinal, para se produzir materiais originais e escapar de modelos serializados 
é preciso algum conhecimento pessoal das metalinguagens dos softwares.  E isso demanda 
tempo.  Como adquirir este conhecimento multidisciplinar e ainda desenvolver nossa pesquisa 
específica? E, finalmente, como podem os professores formados por configurações pré-digitais 
educar futuros pensadores, sem questionar profundamente suas próprias certezas sobre o que 
é a literatura e sobre sua própria autoridade enquanto sujeito-suposto-saber?

Palavras-chave: interfaces amigáveis; ensino de literatura; deflagração de pensamento crítico

Imaginação, memória e história: A Mercy e o surgimento da escravidão nos Estados 
Unidos
Vivian Nickel (UFRGS)

No contexto de lutas por independência nas Américas do século XIX, as colônias e ex-colônias 
se esforçavam para se firmarem como instituições políticas e culturais autônomas, com 
identidade própria. Mas se por um lado o processo de emancipação política esteve pautado por 
um desejo de autonomia, na literatura este se apropriava da forma e do imaginário europeus. 
A literatura, enquanto locus privilegiado de inscrição e reprodução dos símbolos da ideologia 
nacional, legitimava a voz, a razão e a ética representadas pela metáfora do “corpo político” 
– construído especialmente a partir do pensamento de Thomas Hobbes, filósofo inglês do 
século XVI. Para Homi K. Bhabha, a nação emerge como uma idéia histórica poderosa a partir 
do pensamento político e da linguagem literária tradicionais, tendo como base o homem 
europeu moderno e suprimindo a presença de diferenças culturais no interior da nação. Em 
pleno século XXI, assistimos ao surgimento do romance A Mercy (2008), da norte-americana 
Toni Morrison, que invoca o passado de povos que estiveram historicamente às margens da 
cultura nacional dominante. A Mercy retorna à Virgínia do século XVII, para contar, a partir 
de diferentes perspectivas, a história de Florens, que ainda menina é oferecida pela mãe, no 
lugar de seu irmão menor, para pagamento de dívidas do dono da plantação. O romance 
marca o envolvimento por parte da autora em um projeto estético-político que visa resgatar o 
tema da escravidão, e utilizar tal resgate como estratégia para intervir no imaginário nacional 
dominante, preenchendo-lhes vazios históricos. A pesquisa que proponho parte da análise 
do foco narrativo, da voz das personagens, seus posicionamentos no discurso em termos de 
valores, para discutir em que medida uma obra literária que intervém no imaginário nacional 
– e também na memória – pode, simultaneamente, intervir e transformar a compreensão que 
se tem da história de uma nação.

Palavras-chave: literatura; história; memória
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Formas de compreender as diferenças de aprendizagem: o olhar do aluno
Ana Paula de Melo Juiz (UFG/CAJ)
Neuda Alves do Lago (UFG)

Apresentamos neste artigo o resultado de uma pesquisa-ação que foi realizada em um centro 
de idiomas de uma universidade federal. A pesquisa foi feita com alunos de língua estrangeira, 
de nível elementar, com o intuito de saber as formas de compreensão que os mesmos têm a 
respeito das diferenças de aprendizagem e de como os alunos lidam com estas diferenças 
quando eles fazem uma comparação de sua própria capacidade com a de seus companheiros 
de sala, assim como para verificar os diversos valores e as atribuições que os alunos entendem 
por aprendizagem. Os instrumentos utilizados foram: entrevista e questionário fechados. Os 
resultados nos mostram uma visão diversificada a respeito do que vem a ser a aprendizagem e 
as diferenças de aprendizagem. A partir dos resultados apresentados  ressalta-se a importância 
de utilizar métodos variados durante a aprendizagem da língua estrangeira dentro da sala de 
aula, visto que cada aluno aprende de formas diferentes e isso poderá contribuir de forma 
direta em seu próprio desempenho ao longo do processo de aprendizagem.

Palavras-chave: língua estrangeira; aprendizagem; diferenças de aprendizagem

O ensino de língua inglesa como prática de cidadania e conscientização
Andre Luiz Pereira Carvalho (UFPA)

O presente estudo traz como objetivo discutir reflexões acerca do ensino de língua inglesa nas 
escolas públicas, bem como trazer à discussão a multi-relação Ensino X Mundo Hodierno X 
Professor dentro do cenário brasileiro, onde referenciais teóricos subsidiaram a temática em 
questão. Inicialmente analisou-se a interação entre o inglês ensinado nas escolas e sua eficácia 
quanto ao atendimento das necessidades dos alunos na sociedade moderna. O desempenho 
do inglês ensinado nas escolas públicas ainda se mostra deficitário em eficácia quanto ao 
atendimento das necessidades comunicativas dos alunos e lamentavelmente ainda se constata 
a presença de métodos arcaicos de ensino que se aliam com a ausência de estruturas das escolas 
e esquecimento do papel pedagógico do professor de inglês na vida do estudante. Em meio a 
tal processo de massificação do ensino de língua estrangeira em nossas escolas, como contra-
ponto, advoga-se o pensamento freiriano como  profilaxia e mesmo medida remediadora 
à alienação de nosso propósito educacional, enquanto professores de língua inglesa no 
Brasil. Paulo Freire acreditava que o propósito sublime de uma língua é para comunicar e 
não dominar, porém é verdade que a língua também é utilizada para fins que são muitas 
vezes concomitantes ao ato de comunicar tais como persuadir, iludir, chantagear, convencer, 
sensibilizar, educar etc. Em cima de tais funções, resultantes de necessidades sócio-interativas, 
são construídos discursos que circulam em nossa sociedade e ao redor de nossa “aldeia 
global”. Sobre essas intencionalidades na comunicação, o ensino de língua inglesa deveria 
favorecer ao aluno a compreensão de que a forma como se usa uma língua em determinadas 
situações o favorece, e que em outros contextos o mesmo uso não o favorece. O ensino dessa 
disciplina passaria a ser focado também em reconhecer as estratégias utilizadas para expressar 
tais funções mencionadas anteriormente em um texto.

Palavras-chave: ensino; professor; língua inglesa
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Breve histórico sobre abordagem, método e metodologia: repensando conceitos 
teóricos básicos para o ensino de inglês como língua estrangeira
Anna Luisa Lopes Alves (UNESP)

É sabido que considerar as teorias que perpassam o processo de ensino e aprendizagem de 
uma língua estrangeira é muito mais vantajoso que apoiar-se em uma única corrente teórica 
que possa se adequar a tal processo, muitas vezes caracterizado por inúmeras variáveis. 
Atualmente, a compreensão das diferentes questões relativas aos conceitos de abordagem, 
método e metodologia de ensino de línguas estrangeiras, com base na literatura da área, pode 
auxiliar o referido processo visando esclarecer que o foco em um único e específico aspecto não 
contribui para o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, tanto em contexto de 
escola regular, como em contexto de formação de professores. Este pôster pretende evidenciar 
um breve histórico acerca da evolução das teorias que surgiram ao longo dos tempos e que 
também podem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa com 
princípios ainda contemporâneos. As teorias apresentadas são pautadas nas bases teóricas de 
Almeida Filho (1993), Leffa (1998), Bizon (1994), Brown (1994), cujo projeto apresenta adendos 
bibliográficos em outros autores para a complementação da discussão. O presente trabalho 
corresponde a um projeto de Estágio Básico em andamento, na área de Linguística Aplicada, 
desenvolvido na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. O projeto tem 
como objetivo geral o levantamento e a contextualização de teorias e conceitos básicos, no 
âmbito da formação de professores de inglês como língua estrangeira (ILE), visando um futuro 
aprofundamento nesta área de pesquisa. O estudo ainda almeja contribuir para a área de 
formação de professores, em pré-serviço e em serviço, por discutir criticamente a importância 
de uma tomada de posição, por parte dos professores de ILE, acerca dos conceitos que embasam 
o construto de abordagem no processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira.

Palavras-chave: abordagem; formação de professores; inglês como língua estrangeira

Investigação sobre as concepções e práticas de linguagem e ensino de professores de 
inglês do ensino fundamental da rede pública municipal de Arapiraca, AL
Aymê Fernanda de Oliveira Silva (UNEAL)
Leane Mayara da Silva Santos (UNEAL)

As concepções de língua/linguagem e de língua estrangeira presentes nas Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) requerem do professor de línguas algo além do 
domínio linguístico e metalinguístico e do conhecimento de regras culturais que regem essa 
língua. No entanto, pesquisas atuais sobre a sala de aula revelam que o ensino de línguas continua 
sendo pautado na instrução puramente gramatical, cada vez mais alheia às atuais necessidades 
dos alunos e ao principal objetivo das aulas de línguas, na perspectiva do letramento crítico e 
do multiletramento. Ou seja, distancia-se, a cada dia, de um ensino que vise o desenvolvimento 
de uma consciência social, crítica e aberta a novos conhecimentos. Em outras palavras, sugere-
se que a cultura de ensinar dos professores em atuação baseia-se no ensino de gramática e 
vocabulário descontextualizado, desconsiderando a língua como interação social. Motivada 
pela inquietação em relação a esta problemática, esta pesquisa se insere na área de Linguística 
Aplicada que tem como foco investigativo a formação de professores e leitura/letramento, 
e busca investigar as concepções e práticas de linguagem e ensino de professores de inglês 
do ensino fundamental da rede pública municipal de Arapiraca, AL. Trata-se de um estudo 
qualitativo, de base etnográfica e de natureza observacional/investigativa, desenvolvido 
através de pesquisa de campo, com aplicação de questionários semiestruturados e realização 
de entrevistas baseadas em roteiro previamente elaborado, além de observação e gravação 
de aulas em áudio (e, possivelmente, em vídeo). Atentando-se para o fato de que o projeto 
põe em foco a relação entre as abordagens de ensino de inglês praticadas nas escolas públicas 
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e as teoria dos Novos Letramentos, torna-se indispensável uma pesquisa bibliográfica, para 
aprofundamento e reflexões teóricas pelos pesquisadores. Desse modo, serão considerados os 
construtos teóricos de Kleiman (1995); Rojo (1998; 2000; 2002); Cavalcanti; Signorini (1998); Gil; 
Gimenez (2005); Lankshear; Knobel (2003); Vieira-Abrahão (2008), entre outros.

Palavras-chave: língua inglesa; práticas de linguagem e ensino; escola pública

Speaking in an extension course: a case study
Bárbara Cotta Padula (UFV)

Considering that the majority of students believe that their sucess in language learning 
depends on their sucess in speaking (RICHARDS, 2008), this skill is a very important topic 
to be researched. Thus, the aim of this paper is to analyze the way that a teacher from an 
extension course, which is located in a public university in Minas Gerais, works the speaking 
skill in an intermidiate level class. A narrative was asked and the teacher wrote about her 
experiences during her learning process and, consequently, if the approaches that her teachers 
have used influenced her practice nowadays; her beliefs concerning the way that this ability 
should be worked and also what she thought, in the beggining of the semester, to make her 
students develop this skill and if she thinks that these possible proposes are being put in 
practice so far. After that, four classes of this same teacher were observed in order to check if 
her practice corresponds to her proposals, experiences and beliefs.

Palavras-chave: speaking; narrative; language learning

Algumas considerações sobre os conceitos de competência comunicativa e 
proficiência oral na formação de professores de Inglês
Carla Guimarães Zanineti (UNESP)

O presente trabalho propõe uma breve investigação na área de Linguística Aplicada voltada à 
discussão de conceitos importantes referentes à competência comunicativa e à proficiência oral 
em língua inglesa, com foco privilegiado na formação de professores de língua estrangeira. O 
estudo, um projeto de Estágio Básico em andamento na Universidade Estadual Paulista “Julio 
de Mesquita Filho”, visa esclarecer e delimitar as diferenças dentre as várias conceituações 
acerca dos termos competência e desempenho propostas pela literatura recente e as relações 
existentes entre elas. Objetivamos, então, apresentar um trabalho que envolva a exposição e a 
discussão de termos fundamentais para o tema, considerando ainda os conceitos sobre o termo 
proficiência e suas ligações com a noção de competência. Temos como base teórica Hymes 
(1979), Bachman (1990), Almeida Filho (1997), Scaramucci (2000), Canale & Swain (1980), 
Widdowson (1978), van Dijk (1977), dentre outros pesquisadores. Pretende-se contribuir com 
pesquisas que investigam o tema e as que a ele se relacionam, envolvendo o ensino de inglês 
como língua estrangeira (ILE). 

Palavras-chave: competência; desempenho; proficiência

Literatura em LE e afetividade: as impressões do aprendiz iniciante em foco
Daiane Duarte Santos (UFG)

A pesquisa-ação apresentada aqui discute os resultados encontrados ao oferecer a aprendizes 
iniciantes de Inglês como Língua Estrangeira (ILE) o contato com textos literários na língua-
alvo. Foram utilizados como procedimentos metodológicos: questionários semi-abertos, 
atividades colaborativas para verificar a compreensão do texto lido e análise bibliográfica 
da obra. Os resultados apontam para uma significativa afinidade entre esse tipo de aprendiz 
e a literatura em LE, uma vez que eles assumem postura positiva quanto à realização de 
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atividades dessa natureza, além de oferecerem, na opinião dos alunos-participantes, um elo 
de ligação entre a L-alvo e o contexto de ensino/aprendizagem de LE, propiciando recursos 
para aquisição de vocabulário e incentivando leituras posteriores. Todavia, faz-se necessário 
salientar que a escolha/utilização do texto decorreu de criteriosa análise e observação da obra, 
haja percebido que esse tipo de aprendiz possui pouca habilidade léxica na L-alvo, além de 
ter experimentado poucas vivências textuais em ILE, o que dificultaria significativamente a 
leitura de textos maiores e mais complexos. Essa pesquisa foi desenvolvida num curso livre 
de idiomas, cuja ação é promovida como projeto de extensão de uma universidade federal 
localizada no sudoeste goiano.

Palavras-chave: aprendizagem de LE, literatura de LE, afetividade

PortuguesePage.com: using an on-line publishing platform as a tool for teaching 
Portuguese through English
Danielle Amanda Raimundo da Silva (UFSC)
Carlos Eduardo da Silva (UFSC)

Throughout this work we are going to present an online tool to maximize students’ learning 
opportunities outside classroom called PortuguesePage.com, a publishing platform of digital 
content available online and free. The mentioned tool was created to support and assist the 
learning process of foreign students of Brazilian Portuguese. As a result, PortuguesePage.com 
is useful to learn the language and culture through videos, images, audio files, texts in an 
interactive way. All the mentioned content can be merged together in a user friendly way both 
to the teacher who prepares the posts (i.e. the content/article available on-line on the platform) 
as well as to the learner who accesses such posts. Learners are encouraged to interact with 
the teacher by posting their comments and doubts. In order to accomplish the objectives and 
also reach learners of Portuguese around the world, English is used to scaffold the learning of 
Portuguese. In a few months (from August 28 to December 8, 2011),  PortuguesePage.com was 
visited by more than 3,600 people from 105 different countries being the majority of visitors 
from Brazil (possibly foreigners who live in the country), United States, India, Portugal, 
United Kingdom, France and Canada. The aim of this work is, thus, to share this rewarding 
experience and, also, to motivate other teachers to take advantage of English as a basis for 
teaching Portuguese to foreigners by employing web based tools in and out their classrooms.

Palavras-chave: technology; Portuguese teaching; foreigners

O gênero “autobiografia”: uma experiência na produção de vídeos em sala
Denize Dinamarque da Silva (UFV)

A educação tem sofrido influências das tecnologias da informação e da comunicação. Aos 
poucos a tecnologia começa a fazer parte das atividades sociais da linguagem e a escola acaba 
por incorporá-la em suas práticas pedagógicas. Oliveira e Paiva (1995) discutem que o uso da 
tecnologia tem permitido experiências lingüísticas não artificiais em que a língua é entendida 
como comunicação. Aragão (2007) alerta sobre as emoções benéficas que uma experiência 
como esta pode provocar nos alunos e, segundo ele, o uso de vídeos pode proporcionar o 
enfrentamento da inibição em apresentações orais que inicialmente são desconfortáveis. 
Entretanto, aos poucos, essa experiência pode fazer com que o aluno se acostume com 
as sensações da exposição oral. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar 
resultados de uma pesquisa realizada em um curso de extensão de uma universidade federal. 
Trata-se de um estudo acerca de narrativa feitas por alunos iniciantes de língua inglesa sobre 
a experiência da construção de uma autobiografia no formato de vídeo. A primeira gravação 
foi realizada individualmente e a segunda foi feita em sala de aula no intuito de verificar as 
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emoções despertadas nos alunos durante o processo de produção desse vídeo, bem como avaliar 
a aprendizagem do conteúdo abordado durante todo o semestre. A análise das narrativas 
revela emoções tais como nervosismo, vergonha, ansiedade, mas apontam outros sentimentos 
benéficos à aprendizagem como a perda do medo, superação da timidez e a superação e de 
autoconfiança por conseguirem falar por alguns minutos uma segunda língua. As narrativas 
também demonstraram que os alunos conseguem perceber o quanto eles aprenderam durante 
todo o processo de produção. 

Palavras-chave: tecnologia; emoções; aprendizagem

Teaching English in the United States: a personal account
Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo (ASU)

Currently, many teachers of English from Brazil teach in different contexts around the world. 
Over the past decade, several programs for international teachers have hired Brazilian 
educators to teach in the United States. The proposed poster will bring a personal account 
of a teacher’s 3-year experience as a visiting faculty member in a public elementary school in 
the state of North Carolina. Educational issues regarding training to teach in this context are 
presented, including cultural clashes, and differences between the Brazilian and American 
educational systems. Additionally, issues regarding the necessary preparation to apply for 
this type of program are emphasized, through a detailed description of the specific steps and 
evaluation tasks involved (e.g. interviews, written assignments, and documents). Therefore, 
it is hoped that the presentation will be of importance to prospective teachers of English as a 
foreign/second language, as well as current educators in the field who may be interested in 
teaching outside of Brazil.

Palavras-chave: visiting faculty; English teaching; preparation

A importância da inserção de músicas no ensino-aprendizagem de língua inglesa
Erivaldo dos Santos Belarmino (UNEAL)

Esta pesquisa investiga a importância da música na aprendizagem de língua inglesa. Esta foi 
desenvolvida com alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de 
Palmeira dos Índios, AL e buscou identificar e analisar, a influência das músicas em inglês no 
processo ensino-aprendizagem das habilidades comunicativas pelo educando. A importância 
de estar sempre pensando em metodologias e práticas de ensino é uma necessidade da profissão 
docente. Ser professor é um desafio constante. As turmas estão cada vez mais heterogêneas e 
os alunos cheios de informações devido à acessibilidade das novas tecnologias. Desse modo, a 
prática docente, diversas vezes, tem de ser revista, para assim poder atender às necessidades 
de aprendizagem dos educandos. A pesquisa utilizou questionários abertos aplicados a 30 
(trinta) alunos, sendo 18 (dezoito) do sexo masculino e 12 (doze) do sexo feminino, tendo como 
finalidade verificar se a música está inserida nas aulas de inglês. A partir dessa verificação, 
pretende-se demonstrar um modo diferente de ensino de inglês através da música, pois os 
dados sugerem que essa metodologia desperta o interesse dos alunos pelo conteúdo aplicado. 
Esse estudo aponta a necessidade de inovação e a busca de novas formas de desenvolver a 
prática docente, possibilitando assim uma reflexão sobre as novas metodologias de ensino de 
inglês. Este trabalho fundamenta-se em autores que afirmam que a música é um dos fatores 
fundamentais para o aprendizado e desenvolvimento de cada individuo, pois afeta as emoções 
e estimula o aprendizado. Certamente essa influência está relacionada ao contato com a mesma 
desde criança ao ouvir as canções de ninar cantadas pela mãe. Assim, toma-se como aporte 
teórico, os autores como Gainza (1988); Stefani (1987); Faria (2007).

Palavras-chave: música; prática docente; ensino-aprendizado de inglês
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O uso do foco atencional para ensino das resultativas do inglês
Erlândio dos Angelos Guerreiro (UFC)

O presente trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa de cunho qualitativo e 
quantitativo (mixed methods) ainda em desenvolvimento que trata do ensino e aprendizagem 
das construções resultativas em língua inglesa através da investigação dos efeitos do 
direcionamento atencional de alunos adultos ao aspecto estrutural e conceitual das estruturas 
emolduradas por satélite (TALMY, 2000). Foi realizado um trabalho pedagógico tendo como 
base a percepção consciente de aspectos linguísticos através das teorias de Foco na Forma 
e Noticing como forma de desencadear a ‘percepção consciente’ dos alunos a uma estrutura 
típica da língua inglesa para expressar resultado (Ex. They danced the carpet thin.), não 
existente na língua portuguesa. As práticas pedagógicas se deram através de atividades/
tarefas que consistiam principalmente em leitura e compreensão de textos com ocorrências 
das estruturas em destaque. As perguntas propiciavam a saliência do tema em foco, levando 
a atenção dos alunos às estruturas resultativas. Após o entendimento do texto, as estruturas 
foram explicadas e trabalhadas em sala. Os dados foram colhidos através de atividades de 
produção  escrita: um pré-teste, um teste após a primeira atividade e outro teste cerca de 
30 dias após o tratamento. Os resultados parciais mostram que atividades geradoras de 
percepção consciente produzem uma mudança significativa na interlíngua dos aprendizes, se 
comparados ao grupo de controle que não recebeu tratamento com esse enfoque.

Palavras-chave: foco na forma; noticing; resultativas

O livro didático de língua inglesa do PNLD 2011 e os novos letramentos no ensino 
público de Aracaju, SE: primeiras impressões de um estudante-observador
Fábio Barros Silva (UFS)

O presente trabalho tem por objetivo expor algumas impressões iniciais possibilitadas através 
de um projeto de pesquisa e extensão o qual faço parte como bolsista: “O livro didático de 
língua estrangeira: possibilidades e potencialidades”. Este projeto pretende fazer uma 
investigação acerca do processo de recepção e uso do livro didático de língua inglesa por 
parte de várias instituições de ensino público da cidade de Aracaju, Sergipe. O trabalho aqui 
resumido englobará apenas uma destas escolas, que é uma das quais eu tenho observado. 
Dos dois livros oferecidos pelo PNLD 2011, o escolhido pela instituição foi o Keep in Mind. 
Como os critérios de avaliação do programa para a seleção das coleções vislumbram muito 
as teorias dos Novos Letramentos, uma análise da aplicabilidade dessas diretrizes está sendo 
feita a partir de leituras que temos feito e de nossas observações em sala de aula: se o livro em 
questão realmente segue tais diretrizes; qual está sendo o nível de dificuldade ou de facilidade 
que estas novas abordagens pedagógicas estão trazendo tanto para o professor como para 
o aluno; e como nós, realizadores do projeto, podemos intervir nesse processo. O que será 
exposto nesse pôster, como foi dito no início do resumo, são impressões iniciais, dado que o 
referido projeto foi iniciado em agosto desse ano e tem seu término em agosto de 2012.

Palavras-chave: livro didático; novos letramentos; ensino público

A representação do gênero feminino nos livros didáticos de Língua Inglesa
Fernanda de Cássia Brigolla (UEPG)

A apresentação do pôster pretende demonstrar a análise do estudo feito sobre a representação 
iconográfica feminina nos livros didáticos de Língua Inglesa do ensino fundamental. Tendo 
como suporte a teoria feminista e seus estudiosos (LOURO, AUAD), a análise se dará a partir 
das imagens que são estudadas em sala de aula contidas nos quatro volumes do seguinte livro: 
Take your time / Analuiza Machado Rocha, Zuleica Águeda Ferrari. – 3. Ed. Reform. – São 
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Paulo: Moderna, 2004; obra em quatro volumes para alunos de 5ª a 8ª séries. A justificativa 
para tal escolha se baseia na possibilidade de discussões entre professores e alunos, bem 
como a inserção de todos, discutindo o papel da mulher na sociedade atualmente, a luta pelo 
direito ao voto e o direito a exercer diferentes funções no mercado de trabalho. Mulheres 
que antes eram apenas donas de casa, com obrigações voltadas para a família, hoje assumem 
também o papel de chefe da família, contribuem na qualificação da educação dos filhos, 
possuem casa e carro próprios etc. Com essas discussões, então, é possível criar novos modos 
de olhar as representações iconográficas femininas e refletir acerca dos discursos (explícitos ou 
implícitos) que são diariamente propagados por materiais didáticos para crianças e jovens. A 
metodologia de análise do livro didático será análise documental, pois consideramos o livro 
como um documento e utilizamos a análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH). Pretende-
se com esse trabalho mostrar que as imagens que são o objeto de trabalho do professor e 
objeto de estudo do aluno podem ser aproveitadas para um trabalho de letramento crítico, 
pois possibilitam levantar indagações das verdadeiras funções na sociedade, sejam elas do 
homem ou da mulher. O professor, por isso, tem um papel importante nessa (des)construção 
de preconceitos e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Palavras-chave: livro didático; língua inglesa; gênero

Experimentando formas alternativas de avaliar
Flávia Marina Moreira Ferreira (UFV)

Este trabalho caracteriza-se como experiência vivida em sala de aula onde são abordadas as 
crenças de estudantes em relação ao uso de avaliação formativa integrada aos meios tecnológicos. 
Esta ação foi realizada em uma turma de alunos iniciantes de um curso de extensão em LI de 
uma universidade pública da zona da mata mineira. Os alunos foram entrevistados através 
de um questionário aberto sobre suas opiniões e crenças em relação ao uso de atividades que 
envolvem vídeos, blogs, pequenos seminários sobre pontos gramaticais e outras atividades 
utilizadas em sala como forma de avaliação. Morales (1998) afirma que as avaliações formativas 
são aquelas que visam à aprendizagem do aluno e não apenas a certificação se o mesmo 
captou de maneira satisfatória o ponto gramatical. Segundo Cysneiros (2009) a tecnologia é 
mais um dos elementos que podem contribuir para a melhoria de algumas atividades que 
são realizadas em sala de aula. O interesse de proporcionar este tipo de atividades aos alunos 
surgiu através da leitura de diversos autores como Fernandes (2006), Perrenoud (1992), Soares 
& Ribeiro (2001) que tratam a avaliação sob a perspectiva de que deve ser utilizada em sala de 
aula para propiciar aos estudantes mais conhecimento, autonomia e desenvoltura na língua 
estudada, e não apenas o ato de decorar os pontos gramaticais, como é possível verificar em 
muitos ensinos de língua inglesa.

Palavras-chave: avaliação; tecnologia; ensino

Atividades com vídeo: uma experiência de ensino de inglês com crianças de anos 
iniciais
Geani Vieira João Pereira (UFSC)
Rosely Perez Xavier (UFSC)

Este pôster apresenta as experiências de ensino vivenciadas por dez bolsistas do PIBID Inglês 
da UFSC ao implementarem suas atividades de compreensão oral nos anos iniciais do ensino 
fundamental de uma escola pública, tendo o vídeo como recurso tecnológico. O objetivo é 
mostrar as atividades utilizadas, relatar as dificuldades e êxitos no desempenho docente dos 
bolsistas e avaliar o desempenho geral das crianças. A elaboração das atividades baseou-se 
em Littlejohn (1998), Nunan (1989) e Tomlinson (2010). No total, foram quatro atividades 
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envolvendo fragmento de filme (Toy Story) e programas educativos (Sesame Street), com músicas 
e rimas. Planos de condução das atividades foram desenvolvidos pelos bolsistas para serem 
vivenciados em turmas de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, com crianças que nunca 
estudaram o inglês formalmente. Cada bolsista escreveu um relato após a implementação da 
atividade, avaliando o seu desempenho docente e o desempenho das crianças. Em geral, os 
resultados mostraram a necessidade de uma postura firme do bolsista frente à curiosidade/
impassividade das crianças diante do diferente. Quanto ao desempenho das crianças, observou-
se que a grande maioria demonstrou compreender o vídeo e a fala do bolsista em inglês. As 
atividades despertaram o seu interesse e atenção. Com esta experiência, os bolsistas perceberam 
que o professor deve assumir papel de mediador entre as ferramentas de mídia e a informação 
apresentada na língua inglesa, de modo a potencializar a compreensão oral dos aprendizes.

Palavras-chave: vídeo; ensino de inglês; compreensão oral

Negociação e correção durante aprendizagem de língua inglesa em tarefas 
colaborativas
Gislaine Müller (UNISINOS)

Este estudo integrou projeto de pesquisa que investigou o processo de aprendizagem de língua 
estrangeira, focalizando a língua inglesa através de um estudo longitudinal. Duplas de alunos 
em contexto universitário, classificados como aprendizes de nível pré-intermediário, foram 
observadas com o objetivo de caracterizar o desenvolvimento lingüístico de cada participante 
a partir da produção oral e escrita de tarefas colaborativas. O estudo baseou-se em princípios 
da teoria sociocultural originalmente trazidos por Vygotsky e posteriormente adotados por 
estudiosos como Lantolf e Donato para a aquisição de L2 e LE. Tarefas pedagógicas foram 
elaboradas com o propósito de promover a interação, a negociação, a possibilidade de reflexão 
sobre a língua alvo e a familiarização com o erro. A aplicação das tarefas colaborativas foi 
adicional às aulas regulares de língua inglesa, sendo as mesmas gravadas em áudio e vídeo 
com posterior visionamento pelos alunos, oportunizando aos participantes a observação de 
seus erros e propostas de correções e melhorias aos textos produzidos em cada atividade. 
Os resultados obtidos foram positivos para a produção da língua estrangeira, o processo de 
negociação dos aprendizes, a correção e a autocorreção. O estudo contribuiu para a reflexão 
sobre o papel das tarefas colaborativas e da correção no processo de ensino e aprendizagem 
de inglês.

Palavras-chave: negociação; erro; tarefas colaborativas

A monitoria acadêmica como interface entre ensino e pesquisa: o uso da tecnologia 
como ferramenta para o desenvolvimento da autonomia dos aprendizes
Graziele Madalena Pereira Burmann (UNIOESTE)
Isis Ribeiro Berger (UFSC)

Este pôster visa a apresentar estratégias e resultados alcançados com o trabalho de monitoria 
acadêmica em língua inglesa, do curso de Letras-Inglês da UNIOESTE-Campus Foz do Iguaçu. 
O projeto de monitoria, intitulado Iniciação à pesquisa em sala de aula de LE visou, além das 
finalidades que são próprias desta atividade acadêmica, orientar e incentivar os acadêmicos 
à pesquisa sobre ensino-aprendizagem de línguas, fornecendo condições, tanto ao monitor 
quanto aos discentes assistidos, de desenvolver a competência na língua alvo e estratégias 
de aprendizagem com vistas à autonomia destes aprendizes. Neste sentido, entende-se 
autonomia como a habilidade desenvolvida pelo aprendiz de gerenciar sua aprendizagem 
de forma mais ou menos independente, o que envolve, por exemplo, atitudes com relação 
à própria aprendizagem, autoavaliação, tomadas de decisão dentro ou fora de sala de aula 
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(PAIVA, 2006).  Dentre as estratégias e recursos adotados ao longo de nove meses de projeto, 
destacou-se o uso da tecnologia (EGBERT, 2005; BROWN, 2007). Por iniciativa da monitora 
responsável pela disciplina, foi criado um website como forma de promover a interface entre 
professor-monitor-acadêmicos e prover alunos com informações e possibilidades de pesquisa 
e aprofundamento. As estratégias adotadas, em especial o uso da tecnologia, representou, 
assim, um suporte aos objetivos pedagógicos das aulas e do currículo da disciplina, 
promovendo condições de desenvolvimento da autonomia tanto na monitora quanto nos 
discentes assistidos. Esta discussão insere-se no campo da Linguística Aplicada.

Palavras-chave: monitoria acadêmica; tecnologia; autonomia

Student-teachers’ perceptions of English as a Lingua Franca and its influences in 
times of globalization
Halessa Fabiane Regis (UFSC)
Gloria Gil (UFSC)

The main objective of this research is to find out how a group of student-teachers from the Letras/
Inglês course at UFSC perceives the role of English language as a Lingua Franca (ELF) in times 
of globalization. To reach the objective, we tried to find answers to the following questions: 
Do the student- teachers see that today English has a role as a Lingua Franca? Do the student-
teachers believe that it is necessary to resist against an “imposed foreign culture”? What are 
the challenges for a teacher while teaching ELF? Are the cultures from inner circle countries 
to be considered invasive for the Brazilian culture? Could the teaching of English become a 
threat if the teachers are not aware of its power and its position nowadays? What would be 
the impact of teaching ELF on the students? In order to find the answers to these questions, 
some procedures were carried out. First, a group of students answered a questionnaire about 
the role of ELF. After that, some critical language awareness activities were carried out, such 
as reading and discussing Rajagopalan’s (2005), O Grande Desafio: Aprender a dominar a Língua 
Inglesa sem ser dominado(a) por ela. Finally, another questionnaire with similar questions to the 
first one was answered by the student-teachers that allowed us to get to some conclusions 
about their perceptions on the role of ELF.

Palavras-chave: English as a lingua franca; student teachers; perceptions

Jogos digitais educacionais para ensino de inglês para crianças: questões de 
representação e identidade
Hellen Caroline de Castro Ishida (PUC-CAMPINAS)

É inegável que a disseminação da educação a distância na contemporaneidade tem suas raízes 
fincadas no advento da internet. Temos observado que o discurso de inclusão social, via 
educação a distância, vem ampliando sua abrangência, passando a abarcar não só os adultos, 
mas também adolescentes e, mais recentemente, crianças – sem dúvida, uma população 
que se espera tenha a tecnologia como constitutiva de grande parte de suas práticas sociais 
e discursivas. Essa constituição “tecnológica” da criança da contemporaneidade vem se 
construindo a partir do surgimento dos primeiros videogames, ou seja, já faz parte de nossa 
memória discursiva, contando, inclusive, com ampliações ocasionadas pelo surgimento de 
outras Tecnologias de Informação e Comunicação e da criação ou reaproveitamento de uma 
vasta tipologia de jogos. Diante desse quadro, desenvolvemos projeto de pesquisa de Iniciação 
científica com o objetivo de analisar as representações inscritas no discurso veiculado em 
jogos digitais educacionais para ensino de inglês para crianças, de uma perspectiva teórico-
metodológica da Análise de Discurso de Linha Francesa. Trata-se de pesquisa documental, 
cuja metodologia faz prever coleta de subsídios teóricos de caráter multidisciplinar e análise 
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do que é exterior ao discurso (contexto sócio-histórico; contexto de enunciação e perfil dos 
interlocutores) para, finalmente, dedicar-se ao exame da materialidade linguística do discurso 
em busca das representações de professores e crianças aprendizes de inglês marcadas no 
fio do discurso e práticas identitárias por elas constituídas. Os resultados parciais podem 
contribuir para os estudos acerca de gêneros textuais digitais e para as questões de identidade 
e poder, bem como fornecer subsídios para cursos Licenciatura em Inglês, além de se prestar a 
constituir discursos que propiciem reflexões que conduzam a alterações nas relações de poder 
constituídas no e pelo discurso pedagógico no ciberespaço.

Palavras-chave: discurso; representações de poder; jogos digitais para ILEC

Implicações sobre o uso do e-board em sala de aula a partir da ótica do professor de 
ESL
João Alexandre Ferreira Ramos (UFPI)

O presente trabalho tem por finalidade expor as implicações do uso da ferramenta 
digital Interactive White Board (IWB), ou e-board, em aulas de língua inglesa. Sabe-se que 
o papel dos materiais de ensino/aprendizagem de ESL, assim como a evolução constante 
do seu potencial interativo e sua importância no processo de aquisição de língua, levam, 
constantemente, a questionamentos acerca dos resultados obtidos a partir do uso da tecnologia 
em sala de aula. Para tentar respondê-los, foram selecionados vinte professores treinados 
para o uso da ferramenta em sala de aula de uma escola de idiomas em Teresina, Piauí. A 
relação ensino/aprendizagem mediada pela ferramenta será sondada por meio da aplicação 
de questionário aberto aos professores da instituição. A partir da análise dos dados coletados 
objetiva-se verificar, na ótica do corpo docente da escola, os aspectos facilitadores oferecidos 
pela tecnologia em tela e quais obstáculos, caso hajam, devem ser transpostos para a obtenção 
de melhores resultados no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira.

Palavras-chave: e-board; ferramentas digitais; ensino de línguas

Em que medida o livro didático de língua inglesa contempla as práticas sociais de 
letramento?
Jonatha Rodrigues da Silva (UNEAL)
Grecion Silva Ferreira (UNEAL)

Atendendo à LDB 9394/96, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) incluiu, pela 
primeira vez, a partir de 2011, o componente curricular, Língua Estrangeira Moderna, para 
o segmento do ensino médio, reconhecendo o papel das línguas estrangeiras na preparação 
básica do aluno para o exercício pleno da cidadania na sociedade contemporânea. O Guia 
de Livros Didáticos 2012 – Língua Estrangeira Moderna apresenta as coleções selecionadas e 
os critérios de avaliação das mesmas. O município de Arapiraca,AL selecionou uma coleção 
de livros didáticos de inglês, que tem sido utilizado, desde 2011, no ensino fundamental. 
Trata-se da coleção Links: English for Teens, de autoria de Amadeu Marques e Denise Santos, 
publicado pela Editora Ática. Tal coleção foi aprovada pelo MEC no PNLD de 2011, no entanto 
foi excluída na avaliação do PNLD de 2012. Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, 
cujo objetivo é, além de comparar os critérios de avaliação constantes dos Guias de Livros 
Didáticos de 2011 e 2012, analisar em que medida e de que maneira a coleção citada contempla 
as contribuições teóricas recentes sobre as práticas de leitura e produção de textos e propicia 
um trabalho pedagógico que capacite o aluno a se tornar um leitor competente dos gêneros 
textuais que circulam na sociedade letrada contemporânea e que apresentam características 
composicionais particulares a serem apreendidas pelo aluno-leitor em formação.

Palavras-chave: língua inglesa; livro didático; letramento
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Resultativas no inglês: uma estrutura gramatical ou lexical na mente do aprendiz de 
inglês-L2, falante do PB?
Juliana Domingues Diniz (UFC)
Maria Cristina Micelli Fonseca (UFC)

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa ainda em andamento que estuda o 
ensino da estrutura resultativa do inglês (Ex:  She sang the baby asleep) através de ajuste do 
foco atencional. Este recorte se propôs a investigar o desempenho dos aprendizes através de 
testes realizados a partir da noção de colocação, aquisição de vocabulário, ao invés de estrutura 
sintática (resultativa), uma vez que muitas dessas construções aparecem em dicionários para 
aprendizes de inglês como língua estrangeira como uma expressão idiomática fixa. Os testes 
avaliaram três condições: colocações com o equivalente em português, colocações aceitáveis 
no inglês, e itens lexicais não relacionados. A introdução de um teste que partisse da língua 
materna tinha como objetivo observar se a rede lexical que forma o Lexicon da língua 
estrangeira (L2) tem origem na língua materna (L1), à semelhança das teorias de aquisição da 
L2 que assumem que a aquisição da L2 começa na L1. Os testes aconteceram após duas sessões 
que trabalharam pedagogicamente o ensino das estruturas resultativas, com intervalo de cerca 
de 30 dias entre elas.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de vocabulário; collocations; formação de Lexicon-L2

Language advising: positive actions for fostering autonomy, motivation and learning 
strategies: a case study
Kamila Santos Santana (UFPA)

Language advising is a domain in Applied Linguistics which needs to be more explored 
(MOZZON-McPHERSON; VISMANS, 2001). The area is not strictly defined yet, but it is 
possible to affirm that it is connected to various constructs pertaining to teaching and learning 
foreign languages, such as autonomy (BENSON, 2001), motivation (DÖRNYEI, 2011), beliefs 
(BARCELOS, 2007), affect (ARNOLD, 1999), etc. The research project “Aconselhamento 
linguageiro visando à autonomia e à motivação na aprendizagem de línguas estrangeiras”, 
taking place in a public university, intends to study ways to involve participants in learning. 
The language counselors help students develop their language skills by using appropriate 
strategies which fit their learning styles and preferences. This case study was developed 
with three students of Letras (majoring in English as a Foreign Language - FL). The language 
advising sessions complied with the Vygotskyan concept of scaffolding, in which the counselor 
acts as the expert member of the pair or trio. During the meetings, counselor and advisees talk 
about issues concerning the participants’ FL learning process, the difficulties they are facing, 
the strategies they are using and how they can improve such process. Beliefs likely to inhibit 
their learning are confronted in order for positive ones to be built. In five months of work, the 
participants experienced a significant growth in their self esteem. Besides, they gained more 
confidence in oral skills (speaking and listening), improved pronunciation, became less anxious 
and more responsible for their own learning. Therefore, we believe that language advising is 
a fruitful way for fostering autonomy, motivation, and the use of learning strategies. It can be 
helpful for teaching learners how to self-regulate their learning.

Palavras-chave: language advising; autonomy; motivation

Inclusão para diversificação: língua inglesa para a copa de 2014
Keli Luciene Pinto Rocha (PUC MINAS)
Bárbara Aun Deslandes (PUC MINAS)
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O inglês faz parte da grade curricular dos ensinos fundamental e médio, mas a partir de pesquisas 
realizadas na nossa universidade, a PUC Minas, notamos que, em muitos casos, os professores 
responsáveis em campo não têm consciência teórica do processo a ser desenvolvido, assim os 
métodos de trabalho remontam à cópia e tradução de textos, explicações de regras gramaticais 
e palavras isoladas e descontextualizadas, o que foge à real necessidade dos aprendizes. A 
proposta do nosso pôster visa a mostrar os resultados do projeto de extensão “Inclusão para 
diversificação”, que busca proporcionar aos jovens do Espaço Criança Esperança, localizado no 
Aglomerado da Serra em Belo Horizonte, um estreito contato com a língua Inglesa como espaço 
real de aprendizagem. Para tanto, são utilizadas diversas técnicas, dinâmicas e oportunidades 
de uso real da língua dentro da realidade de vida dos jovens dessa comunidade, como forma 
de oportunizar a formação desses jovens para atuarem como agentes tradutores na Copa 
do Mundo de 2014. Além do objetivo principal acima proposto, o projeto já vem colhendo 
seus frutos, pois os nossos alunos demonstram melhor conhecimento de mundo, melhora 
no rendimento em suas escolas de origem e um olhar diferente do que seja aprender uma 
língua estrangeira. Pretendemos também mostrar os impactos que a realização do projeto tem 
causado em nós, enquanto monitoras. Ele ampliou nossa visão de mundo, nos ajudou a criar 
desenvoltura dentro da sala de aula e proporcionou-nos a oportunidade de exercer a função 
de professores da língua estrangeira que escolhemos. Assim como diria Sêneca: “A vantagem 
é recíproca, pois os homens, enquanto ensinam, aprendem”.

Palavras-chave: ensino; língua inglesa; inserção social

A relevância do conhecimento estrutural de língua materna para o aprendizado de 
língua estrangeira: as concepções dos alunos
Leandro Leal Rocha de Oliveira (UFG)

O intuito básico desta pesquisa foi investigar a importância do conhecimento da estrutura de 
língua materna na aprendizagem de língua estrangeira. Na área linguística  tem perdurado a 
dúvida acerca de se ensinar ou não gramática, pois alguns estudiosos da linguagem acreditam 
que o conhecimento em gramática de língua materna não  possui influência sobre o ensino 
de língua estrangeira. Outros estudiosos acreditam que quando temos uma noção, mesmo 
que básica, sobre os aspectos e formação estrutural de nossa língua, esse fato ajuda no 
desenvolvimento da compreensão e assimilação da nova língua aprendida. A presente pesquisa 
se desenvolveu em um Centro de Línguas, no curso de Letras, em uma universidade federal, 
nas turmas de Inglês 2, 4, 6. Para a realização desta pesquisa foram utilizados questionários 
abertos e questionários fechados, sendo que os questionários    fechados se apoiaram nas 
opiniões dos alunos acerca de afirmações previamente elaboradas, enquanto  os questionários 
abertos tiveram o intuito de oferecer maior liberdade à participação dos participantes, visando 
compreender suas opiniões em relação ao tema proposto. Os resultados apontaram a relevância 
da estrutura de língua materna, tendo como foco sua sintaxe e morfologia, explicitando se 
os alunos acreditavam que, de fato, ela contribui ou não para o ensino/aprendizagem de 
língua estrangeira. Ratificamos que pudemos observar que, de acordo com as concepções dos 
participantes, conhecer a estrutura de língua materna ajuda, sim, na formação do conhecimento 
de uma nova língua estrangeira.

Palavras-chave: gramática; aprendizado; língua estrangeira

O ensino de inglês e a Internet: o uso de tecnologias em sala de aula durante o 
Estágio Supervisionado II
Leonardo da Silva (UFSC)
Priscila Fabiane Farias (UFSC)
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Este trabalho reporta um projeto de ensino de inglês envolvendo tecnologias, desenvolvido 
durante o estágio de docência na disciplina de Estágio Supervisionado II. Durante o segundo 
semestre de 2011, os estagiários ministraram quinze aulas em uma turma de ensino médio 
de uma escola pública federal. As aulas tiveram como tema norteador: Formas de Protesto 
Através da Internet, e propunham levar os alunos a aprofundar seus conhecimentos de língua 
inglesa e a perceber a internet como uma ferramenta de intervenção social. Isso se deu porque, 
embora a escola dispusesse de equipamentos tecnológicos e propusesse seu uso para fins 
pedagógicos, os alunos insistiam em usar os computadores e a internet como ferramenta de 
entretenimento, inclusive durante as aulas. O projeto, dividido em três módulos, desenvolveu 
atividades pedagógicas por meio das quais os alunos tiveram a chance de protestar sobre 
um tema definido pelos próprios alunos – drogas. Ao final de cada módulo, os alunos 
produziram atividades, que foram incorporadas a um website criado pelos estagiários como 
forma de protesto virtual, e apresentaram seus trabalhos a outras turmas da mesma escola. A 
incorporação da Internet durante os três módulos parece ter causado um efeito positivo no 
ensino-aprendizagem de inglês. Os alunos usaram a Internet para: i) coletar dados para suas 
produções em língua inglesa, ii) produzir a arte final de panfletos, flashmobs e camisetas, 
e iii) divulgar seus trabalhos além dos muros da escola, alcançando outros jovens e outras 
comunidades. Os estagiários usaram a Internet para: i) engajar os alunos na proposta de 
ensino de inglês e de formação cidadã, ii) trabalhar com insumo linguístico real, e iii) propor 
atividades com objetivos reais e significativos aos alunos. Os resultados sugerem que muito 
mais do que ter acesso a diferentes tecnologias, os professores precisam saber utilizá-las com 
objetividade e criticidade.

Palavras-chave: ensino de língua inglesa; escola pública; Internet

Perception and production of English high front vowels by native speakers of 
European Portuguese
Letícia Piske Soares (UCPEL)

According to Flege’s (1995) Speech Learning Model (SLM), in the process of learning a second/
foreign language (L2) the phonetic categories formed for the native language (L1) will be likely 
to hinder the formation of L2 categories, since the learner’s L1 categories will work as a filter to 
acoustic properties of the L2 which do not exist in the L1. In this talk, we will show the results 
of a study that investigated the perception and production of the English high front vowels 
(/i, I/) by a group of 20 Portuguese undergraduate students, ten women and ten men, whose 
ages ranged from 18 to 31 years and whose level of English proficiency was intermediate. Their 
perception was tested with an identification test designed with natural stimuli, while their 
production was tested by the acoustic analysis of their reading of the carrier sentence “Say 
CVC now”, where C were plosives or fricatives, and V were the target vowels. The vowels 
produced by the participants were manually segmented and their duration and first two 
formants were measured automatically in the software Praat. The Euclidean distance between 
the two vowels was also calculated in Praat. The results show that the Portuguese participants 
tended to discriminate the two target vowels accurately, with some occasional confusion, but 
produced them with some overlap. The results indicate that, for these participants, perception 
precedes production, since the good scores in perception did not mean that the two categories 
were produced with enough distance in the acoustic space.

Palavras-chave: English vowels; production; perception

“Professor é pesquisador e estuda sempre”: algumas crenças de uma acadêmica em 
fase inicial do curso de Letras (Inglês)
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Lília Cabral de Lima (UFG)
Tatiana Diello Borges (UFG/CAJ)

Este pôster apresenta alguns resultados de um projeto de iniciação científica intitulado 
“Desvendando as crenças sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos, ingressantes 
e concluintes, de Letras (Inglês): um estudo comparativo” e desenvolvido na Universidade 
Federal de Goiás, Campus Jataí. O estudo tem o construto crenças na área de ensino/
aprendizagem de línguas como referencial teórico. Um tema fundamental de investigações na 
área de formação de professores vem sendo a investigação de crenças (BARCELOS, 2004), pois 
é através da compreensão destas que poderemos entender a prática do professor, tanto o em 
formação quanto o em serviço. A pesquisa realizada é de cunho qualitativo e o estudo de caso 
é a metodologia escolhida. Os instrumentos de coleta de dados utilizados são: questionário 
do tipo semi-aberto, narrativa e entrevista semi-estruturada. Os resultados apontam que a 
participante iniciante parece possuir as seguintes crenças, dentre outras: (1) é importante que 
o aluno “estude, leia, ouça música, assista [tele] jornal e filmes na língua-alvo” no decorrer de 
sua aprendizagem de inglês, (2) o bom professor de língua inglesa “sempre pesquisa”, (3) o 
bom aprendiz de inglês “estuda pelo menos quatro horas por semana sozinho, anotando as 
dúvidas e procurando ajuda para resolvê-las”, (4) não há um lugar ideal para se aprender a 
língua inglesa, “depende da pessoa. A busca da aprendizagem de uma nova língua pode se 
concretizar em qualquer lugar. O local é indiferente se a pessoa tiver vontade de aprender” e 
(5) no curso de Letras (Inglês), a acadêmica ingressante espera se “aprofundar em fonética e 
fonologia da língua inglesa, aprender tempos verbais mais complicados, vocabulário mega-
avançado e ler no primeiro ano os clássicos da literatura”.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de inglês; crenças; formação de professores

Do L2 English dativized ditransitives prime equivalent structures in L1 Portuguese?
Mara Passos Guimarães (UFMG)
Victor Hugo Medina Soares (UFMG)

This is a report of an exploratory study addressing the integration of grammars of languages 
spoken by bilinguals. The hypothesis of integrated representations of multiple languages is 
supported by ample evidence of L1 influences on L2 knowledge and performance (JARVIS & 
PAVLENKO, 2007), and also by recent studies suggesting L2 effects on L1 syntax.  Effects of 
L2 knowledge on L1 syntactic processing have been demonstrated for constructions such as 
passives (HARTSUIKER et al., 2004) and induced motion alternations (SOUZA & OLIVEIRA, in 
press). Following Hartsuiker et al. (2004), we adapted a syntactic priming design to a sentence 
production task to test whether the dativized ditransitive construction of English L2 (e.g. “The 
salesman offered the costumers a discount”) affected the production of L1 ditransitives of 
Brazilian Portuguese-English bilinguals. The task involved the production of utterances based on 
32 scenes accompanied by verb-complement pairs, out of which 8 displayed a ditransitive verb 
with a goal/beneficiary complement. Subjects had to describe each of these images in their L1 
to a confederate participant who, in turn, provided them with descriptions in the L2, an image-
description matching task (the images alternated between ‘images to be described’ and ‘images 
to be judged’). Every ‘image to be described’ containing a ditransitive verb was immediately 
preceded by a confederate’s ‘description’ using a different ditransitive verb. The subjects were 
6 Brazilian Portuguese-English bilingual speakers (experimental group) and 6 monolingual 
Brazilian Portuguese speakers (control group, with whom the confederate participant interacted 
in Portuguese). Results are discussed in terms of hypotheses about cross-linguistic influences, 
such as Souza, Zara and Oliveira (2011). Also, we discuss implications for models of bilingual 
language processing, and present future steps in our exploration of this issue. 

Palavras-chave: Psycholinguistics, bilingualism, syntactic priming
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Letramento crítico e formação continuada: questionamentos de professores de inglês 
da rede pública em Sergipe sobre suas práticas docentes
Márcia Viana Torres (UFS)

No Brasil, o ensino de língua inglesa tem sido marcado por abordagens que dão ênfase a 
conhecimentos técnicos da língua que pouco ou nada levam em conta os contextos nos quais 
os alunos estão inseridos. Como bem coloca as OCEM (BRASIL, 2006, p. 91), “a disciplina 
Línguas Estrangeiras na escola visa ensinar um idioma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir 
outros compromissos com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação de 
indivíduos como parte de suas preocupações educacionais”. Levando isso em consideração 
está sendo desenvolvida uma pesquisa que está inclusa no projeto de ‘Formação continuada 
de professores de Língua Inglesa em Sergipe a partir das teorias dos Novos Letramentos’. 
Destaco neste trabalho alguns questionamentos destes professores sobre o Letramento Crítico 
e suas práticas de ensino. O Letramento Crítico é uma prática educacional que tem como foco a 
relação entrelíngua e visões de mundo, práticas sociais, poder, identidade, cidadania, relações 
interculturais e assuntos globais/locais (CERVETTI, PARDALES & DAMICO, 2001; COPE & 
KALANTZIS, 2000; MATTOS & VALÉRIO, 2010; SOARES, 2004, 2005). Devido à importância 
de se levar em consideração no momento atual tantos aspectos para o ensino de língua inglesa 
estes professores levantaram questionamentos sobre como elaborar aulas pautadas sobre o 
Letramento Crítico em suas diferentes realidades docentes. Estes professores planejavam suas 
aulas partindo de conteúdos gramaticais e, devido a isso, manteem-se ‘presos’ ao ensino de 
gramática descontextualizado onde, possivelmente, não é significativo nem para os alunos 
e nem para os próprios professores. Os dados coletados em questionários e entrevistas 
contribuíram para uma análise dos questionamentos feitos por estes professores em relação à 
teoria e as possíveis práticas de ensino.

Palavras-chave: ensino de inglês; letramento crítico; práticas docentes

Aprendizagem de língua inglesa por meio de e-mails: as impressões de alunos acerca 
das tecnologias de informação
Maressa Lago (UFG)

Com as novas tecnologias oferecidas pelo mundo globalizado, tem havido uma grande 
revolução no ensino de línguas, principalmente no que tange às línguas estrangeiras. A utilização 
dessas tecnologias no ensino de línguas, em particular no ensino de Inglês, vai além das aulas 
tradicionais, no sentido de que promove mais uma oportunidade do aprendiz interagir, neste 
caso com novos interlocutores e com a máquina. Essa interação se baseia nas várias e diferentes 
fontes de informações e meios que se encontram nas novas tecnologias.  Além de ser uma área 
inovadora no que concerne às formas de interação, é uma forma de se aprender inglês mais 
comunicativamente, ou seja, é uma oportunidade de aprender a língua através de seu uso, 
por exemplo, em chats, e-mail, redes sociais, etc. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
as impressões que os alunos de língua inglesa têm a respeito das atividades exercidas no 
ambiente online.  Participaram da pesquisa alunos de nível elementar de um centro livre de 
idiomas. A finalidade central desse estudo foi constatar os aspectos positivos e negativos da 
ferramenta e-mail em seu processo de aprendizagem. Foram utilizados, como instrumentos de 
coleta de dados, atividades extraclasse  de produção escrita, por e-mail, além de questionários e 
entrevistas com cada participante. Os resultados obtidos mostram que houve um grande ganho 
em termos de motivação e interesse dos aprendizes, apesar das dificuldades ao se lidar com 
o ensino mediado pelo computador. Oferecemos, então, sugestões para o uso didático dessa 
ferramenta tecnológica para aprimorar e promover a aprendizagem de língua estrangeira.

Palavras-chave: aprendizagem de inglês; e-mail; impressões dos alunos
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Ensino e aprendizado de língua inglesa como L2 através de videogames não didáticos
Marlon Sergio Felippe Campos (UTFPR)
Karoline Schulze de Oliveira (UTFPR)

Jogos de videogames não didáticos vêm auxiliando pessoas de todas as idades no aprendizado 
de Língua Inglesa como L2, complementando ou até mesmo constituindo seus conhecimentos 
nessa língua. Em pesquisas realizadas em fóruns de três sites especializados em jogos eletrônicos, 
verificamos que, entre as 390 respostas obtidas, mais de 90% dos jogadores afirmaram terem 
sido auxiliados diretamente por games no aprendizado de inglês, além de serem motivados por 
eles a aprenderem a língua. Este trabalhado, portanto, tem como objetivo elaborar meios para 
transportar jogos eletrônicos não didáticos de diferentes plataformas para as aulas de Inglês 
dos níveis Básico ao Avançado, agindo como um material didático de apoio. Conforme os 
trabalhos feitos por Richards e Rodgers (2003), tomaremos como base o método Total Physical 
Response para trabalharmos com os jogos Wario Ware Smooth Moves, o qual faz parte de uma 
nova geração de jogos que utilizam movimentos corporais por meio de controles sensíveis, e 
o jogo The Sims que, por sua vez, simula a vida cotidiana, apresentando uma extensa lista de 
vocabulário que pode ser aprendida de maneira interativa e contextualizada. Já a partir da 
Abordagem Comunicativa, utilizaremos jogos do gênero Massive Multiplayer Online Role-
Paying Game (MMORPGs) como, por exemplo, Lord of the Rings Online, voltado para alunos 
com mais de 13 anos, e Wizards 101, indicado para crianças de todas as idades. Por serem 
jogados online com diversas pessoas de todo o mundo, os MMOPRGs proporcionam ao aluno 
um ambiente virtual de aprendizado interativo e complexo, permitindo ainda a comunicação 
com falantes nativos da Língua Inglesa. Além disso, todos os jogos utilizados no projeto podem 
ser relacionados ainda com a teoria das Múltiplas Inteligências, de Howard Gardner, visto que 
games, no geral, trabalham com várias habilidades dentre as propostas por Gardner.

Palavras-chave: aprendizado de língua inglesa; tecnologias no ensino; videogames

O ensino de inglês como língua estrangeira no contexto colaborativo e a formação 
crítica do professor
Marrine Oliveira Sousa (UFG)
Neuda Alves do Lago (UFG)

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa de cunho predominantemente qualitativo, que buscou 
responder algumas indagações a respeito da aprendizagem colaborativa e da formação crítica 
dos professores de Inglês como língua estrangeira. É sabido que a aprendizagem colaborativa, 
por ser um termo utilizado em diferentes áreas do conhecimento, não tem uma definição certa. 
Alguns autores arriscam dizer que a aprendizagem colaborativa é “uma situação em que duas 
ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo juntas” (DILLENBOURG, 1999). E as 
Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras preveem a formação de um profissional 
crítico, reflexivo e investigativo, que esteja preparado para exercer uma prática cotidiana de 
formação continuada, considerando o eixo epistemológico do curso: a linguagem (Conselho 
Nacional de Educação, 2001). Portanto o foco desse estudo foi compreender o processo de 
ensino e aprendizagem a partir da interação entre a professora pesquisadora e seus alunos.
Primeiramente, nos propusemos a fazer um estudo sobre a aprendizagem colaborativa e sobre 
a formação de professores, para que a partir das definições e do entendimento dos assuntos 
pudéssemos rever a preparação das aulas, e a forma como a interação era proposta durante as 
aulas, como os alunos reagiam e as reflexões da professora após as aulas. Como metodologia 
utilizamos diários, questionários e entrevistas. Através dessa pesquisa foi possível verificar 
questões importantes e que contribuem para o campo de pesquisa de ensino e aprendizagem 
de língua estrangeira e de formação de professores.

Palavras-chave: ensino de línguas; aprendizagem colaborativa; formação de professores 
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Aprendizado de alunos surdos nas aulas de inglês: um desafio para a escola pública
Mônica Ferreira dos Santos (UNEAL)

O presente trabalho consiste em um estudo de caso que busca investigar o processo de 
aprendizagem de crianças surdas no ensino da língua inglesa. Será observado o processo de 
aprendizagem de um aluno surdo, do sexo masculino, em uma escola pública do município de 
Maribondo, AL. Tem como objetivo analisar como se dá o método de ensino de inglês para esse 
aluno, o funcionamento desse processo, a interação com o professor, o comportamento desse 
profissional em meio às dificuldades existentes na sala de aula. Desse modo, este trabalho 
busca refletir, também, sobre o ensino de inglês na escola pública, entendendo que o ensino de 
inglês não é um conjunto de palavras e regras de gramática. O professor precisa interagir com a 
turma e assim conquistar seus alunos. Com o aluno surdo não deveria ser diferente. A inserção 
de alunos com algum grau de deficiência auditiva nas aulas de inglês é muito importante. 
Sabemos que o direito das pessoas com deficiência à educação é reconhecido por lei e que isso 
vem ocasionando um grande desafio para todos os indivíduos envolvidos. É comum ouvir 
a expressão “inclusão social”, mas, para que este processo de inclusão aconteça de fato, é 
necessário um preparo por parte da escola e dos professores para haja o acompanhamento do 
aluno. Para a obtenção dos dados deste trabalho foi necessário o uso de algumas referências, 
como Gesser (2009) e Salles (2005).

Palavras-chave: crianças surdas; desafios; processo de aprendizagem

Multiletramentos no ensino de língua inglesa: o papel da multimodalidade no livro 
didático
Nathalia Rodrigues Catto (UFSM)

Estamos cercados por práticas sociais cada vez mais multimodais. Aqueles que não são 
capazes de compreender como os recursos semióticos funcionam e os sistemas dos quais fazem 
parte correm o risco de estarem sendo manipulados por aqueles que podem (CHANDLER, 
2002; SIEGEL, 2006). Nesse sentido, é imperativo explorar no ensino de línguas o potencial 
emancipatório e reflexivo que o aprendizado de outras língua(gen)s pode proporcionar. O 
objetivo do presente trabalho vai ao encontro do que a literatura prévia tem apontado em 
termos de questões de multimodalidade no ensino de línguas. A fim de impulsionar relações 
entre teoria e prática, esta pesquisa de caráter comparativo visa analisar uma unidade de um 
livro didático da coleção Prime (aprovada com distinção pela avaliação do Programa Nacional 
do Livro Didático [PNLD 2012] para o ensino de inglês no Brasil), sob a ótica da Análise Crítica 
de Gênero (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2005; 2008; BHATIA, 2010) com 
foco na multimodalidade do gênero livro didático. Para isso, estudos anteriores que analisem 
o livro didático a partir de uma abordagem multimodal serão mapeados, a natureza e o papel/
valor das imagens nesses materiais serão confrontados com a proposta do PNLD a fim de 
verificar em que medida essas imagens são exploradas como um potencial pedagógico para o 
ensino de linguagem.

Palavras-chave: livro didático; multimodalidade; Análise Crítica de Gênero

Os jogos virtuais como recurso de ensino e aprendizagem de língua inglesa
Nibbya Karlla Pereira de Albuquerque (UNEAL)
Daniel Araújo Silva (UNEAL)

A utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas escolas se intensifica a 
cada dia, e provoca uma redefinição da função docente, ao possibilitar novas vias de acesso ao 
conhecimento. Nesse contexto, considerando-se o computador e a internet, dentre os vários 
dispositivos técnicos modernos, contempla-se os jogos virtuais, como uma possibilidade 
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didática promitente, na medida em que estimulam a curiosidade e o interesse de muitos 
jovens. Este trabalho faz parte do Projeto “Aprendendo com Motivação”, desenvolvido junto 
aos alunos do Ensino Fundamental, e envolve o processo de ensino e aprendizagem de língua 
inglesa, com foco na aquisição de vocabulário. Nosso principal objetivo é despertar no aluno 
o interesse em aprender a língua alvo, de forma significativa e prazerosa. Considerando que 
o público alvo faz parte da geração net e está inserido no mundo virtual, desenvolvemos 
uma sequência didática, com jogos virtuais educativos. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
qualitativo, desenvolvida através de intervenções realizadas numa escola Estadual da cidade 
de Arapiraca, Alagoas. As intervenções ainda estão em andamento, portanto não há como 
apresentar dados conclusivos sobre o projeto. O trabalho está teoricamente fundamentado 
em autores, como Moran (1997), Lévy (1999), Battaiola (2000), Schneider (2002), Dias (2005), 
Araújo e Hardagh (2006), Soares (2006), Santos (2007), entre outros.

Palavras-chave: jogos virtuais; ensino e aprendizagem; motivação

A produção de ritmo em pronúncia de língua inglesa por falantes brasileiros: um 
estudo comparativo 
Pamela Zibe Manosso (UTFPR)

Este trabalho tem como objetivo traçar um estudo comparativo entre a produção de ritmo em 
pronúncia da língua inglesa por falantes não-nativos (brasileiros) e a produção de ritmo em 
falantes nativos da língua alvo. Para desenvolver a proposta do projeto de Iniciação Científica 
em estudos sobre a aquisição da fonologia de língua estrangeira por aprendizes brasileiros 
na perspectiva da linguística probabilística, primeiramente recorreu-se à fundamentação 
teórica de autores como Ladefoged (2011), Carr (1999) e Bybee (2003). Depois das leituras, 
doze universitários do curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês, do nível básico ao 
avançado, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná se voluntariaram para gravar uma 
sentença interrogativa no laboratório de fonética da instituição. Para cada voluntário cinco 
repetições da sentença foram gravadas. Na sequência, os dados obtidos dos alunos voluntários 
foram comparados com os dados de dois falantes nativos, um do sexo feminino e outro do 
sexo masculino, e que foram submetidos ao mesmo procedimento. As amostras foram, então, 
analisadas acusticamente por meio do programa Praat e, para fazer as ponderações finais no 
que concerne aos resultados das amostras, foram considerados alguns fatores fundamentais, 
como nível de proficiência lingüística em língua inglesa, tempo de estudo formal da língua 
inglesa em escola regular ou curso de idiomas, e tempo vivido em país de língua estrangeira. 
Por fim, tendo por base o Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas (2001), 
procurou-se verificar se a língua materna possui ou não interferência na aquisição de segunda 
língua nos níveis mais básicos durante o processo de aquisição da língua inglesa. Este trabalho 
tem como objetivo traçar um estudo comparativo entre a produção de ritmo em pronúncia da 
língua inglesa por falantes não-nativos (brasileiros) e a produção de ritmo em falantes nativos 
da língua alvo. 

Palavras-chave: ritmo; pronúncia; fonologia de uso

Alternativas para o desenvolvimento do letramento em língua inglesa: parceria 
UNEAL/escola pública 
Patrícia Carla da Silva (UNEAL)
José Sérgio Farias Sobral (UNEAL)

A disciplina de Estágio Supervisionado, ofertada pela Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL), proporciona a oportunidade, aos alunos-professores, de observação da sala de 
aula de inglês da escola básica e tem possibilitado a revelação de muitas práticas em vigor, 
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que distam das propostas apresentadas pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(OCEM) e pelos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (PCNEF 
e PCNEM) e, consequentemente, contribuem para a desvalorização da disciplina, para a 
desmotivação dos alunos e para o insucesso na aprendizagem. Tais constatações sugerem que 
a cultura de ensinar dos professores em serviço está calcada no ensino de regras gramaticais 
e vocabulário descontextualizado, desconsiderando a língua como interação social. Partindo-
se, pois, da hipótese de que o professor desconhece as propostas dos documentos oficiais e/
ou seu nível de letramento não é suficiente para que ele realize a transposição didática da 
teoria proposta por tais textos, este trabalho objetiva o desenvolvimento de seminários de 
pesquisa (teórica e prática) para professores em atuação da rede pública municipal da cidade 
de Arapiraca, AL. Trata-se, pois, de um trabalho de intervenção, de caráter qualitativo. Os 
seminários, cujo planejamento ainda está em andamento, e cuja oferta está prevista para o 
primeiro semestre de 2012, estão sendo construídos por professores e alunos de um grupo de 
pesquisa do Curso de Letras-Inglês, e pretende ser um passo decisivo para a aproximação entre 
a UNEAL e os professores da rede pública. O programa dos seminários envolve: a leitura dos 
documentos oficiais, no que tange a língua estrangeira; o conceito de gêneros textuais; gêneros 
textuais versus tipos textuais; os conceitos de letramento, letramento crítico e multiletramento.

Palavras-chave: formação de professores de inglês; gêneros textuais; letramento

Representações dos atores educacionais no discurso veiculado em blogs sobre 
Ensino de Inglês para Crianças
Patrícia Oraggio (PUC-CAMPINAS)

Este pôster reporta resultados de pesquisa de Iniciação Científica, apoiada pela FAPESP, 
que visou refletir sobre as práticas identitárias constituídas por representações de crianças 
aprendizes e professores, inscritas no discurso produzido em blogs alocados em sites que 
tratam de ensino de inglês para crianças, selecionados no endereço eletrônico: http://
www.inglesonline.com.br/category/ingles-para-criancas/P5/. Recorrendo à base teórico-
metodológica da Análise do Discurso de Linha Francesa, foi realizada uma pesquisa qualitativo-
interpretativista em que se analisou a materialidade lingüística do discurso à luz de suas 
condições de produção, com uso de instrumento de análise que contemplou os procedimentos 
de ancoragem e delegação próprios da representação. Embora nossa análise do discurso dos 
blogs possibilite afirmar que ainda são tímidas as mudanças no quadro representacional, 
iremos apontar, dentre outros resultados, que há marcas que constituem a criança-aprendiz e 
o professor como sujeitos globais tecno-sociais, o que pode revelar um processo de aculturação 
que assume, no imaginário social, um caráter positivo, mas que implica o esquecimento de 
que dele decorre homogeneização dos sujeitos e de seus discursos. Os resultados obtidos 
contribuem, a nosso ver, para o melhor entendimento dos sujeitos educacionais e de seus 
discursos no contexto virtual e de seus discursos, o que é essencial para que se possa agir sobre 
os regimes de governamentalidade instituídos.

Palavras-chave: discurso; representação; enisno de inglês para crianças

Production of English front vowels by Portuguese/German bilinguals
Pedro Soares Gomes e Silva de Souza (UCPEL)
Andreia Schurt Rauber (UCPEL)

In this study, we will report the results of a study that investigates the production of English 
front vowels by Portuguese/German bilingual speakers of English as a foreign language. Ten 
female speakers participated in the study. Their ages ranged from 20 to 28 years and their level 
of English proficiency was upper intermediate. All the participants had always lived either 
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in Portugal or Germany, that is, they learned English in a formal environment in a country 
whose official language is not English. The target vowels were inserted in words with the 
CVC structure (C = consonant, V = vowel) and read in the target sentence “Say CVC now”. In 
this study, we will report the first two formant values of the vowels /i, I, E, ae/. Comparing 
vowel inventories, both German and English have the vowels /i, I/, while Portuguese only 
has /i/; as regards /E/, this vowel is present in the inventory of the three languages; however, 
/ae/ is only present in the English inventory. The vowels were segmented manually and the 
duration and formant values were measured automatically in Praat. The results show that the 
Euclidean distance (distance measured in Hertz between two vowels, taking two dimensions 
(the first two formants) into account) was small between the low front vowels, but more 
evident between the high front vowels. This means that the participants tended to assimilate 
/ae/ and /E/ into a single category, while /I/ and /i/ were considered two categories. As 
regards duration, the results show that the participants did not make consistent use of this 
acoustic cue to distinguish between the vowels. The results give support to Best and Tyler’s 
(2007) Perceptual Assimilation Model-L2, which predicts that when an L1 vowel category 
encompasses the acoustic space used by two L2 similar categories, these two categories are 
assimilated to a single one (single-category assimilation), hindering both adequate perception 
and production of L2 sounds nonexistent in the L1.

Palavras-chave: English vowels; production; interphonology

Um estudo sobre os equívocos causados pelo uso inadequado dos conectores 
argumentativos em redações
Rafaela Gonçalves (UFG)

Este trabalho visou compreender e analisar o uso dos operadores argumentativos em redações. 
O corpus da pesquisa foi constituído de textos produzidos pelos alunos de turmas de redação de 
um Centro de Idiomas de uma Universidade Federal, observando como os alunos realizavam 
a utilização dos operadores argumentativos tendo em vista os processos de argumentação, 
refutação, generalização, oposição, comparação, dentre outros, no gênero artigo de opinião 
e a proposta de escrita do mesmo, já que a intensidade da força argumentativa deve grande 
porcentagem ao emprego adequado dos operadores de argumentação (PEDROSA, 2010). 
Para a análise dos dados utilizei estudos da Linguística Textual, visando sempre mostrar 
que, mesmo que se estude um aspecto particular do texto, o que se pretende compreender é de 
que forma este embate pode afetar a dimensão global da produção. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, em que a pesquisadora é integrante no processo 
de coleta dos dados, pois é professora dos sujeitos da pesquisa, o que a torna participante  de 
uma pesquisa-ação. Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para o processo de ensino 
e aprendizagem da produção textual tendo em vista o uso de recursos linguísticos, no que se 
refere ao uso dos operadores argumentativos e sua eficiência no texto.

Palavras-chave: argumentação; linguística textual; redação

Análise do livro didático de língua inglesa: uma questão de inclusão
Raquel Vieira (UEPG)

Este pôster tem o objetivo de apresentar os resultados do projeto de pesquisa que venho 
desenvolvendo como aluna do curso de Letras da UEPG – Universidade Estadual de Ponta 
Grossa e bolsista PIBIC (Fundação Araucária). Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa 
da minha orientadora Profa. Dra. Aparecida de Jesus Ferreira, intitulado “Identidades Sociais 
e Práticas Sociais”. Este pôster mostra os resultados da pesquisa que tem a intenção de analisar 
livros didáticos de língua inglesa e verificar como esses livros abordam a questão da diferença 
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entre as pessoas “ditas” normais e pessoas com deficiência, tanto física como mental.  A 
educação inclusiva tem gerado várias discussões entre estudiosos, e pode-se perceber que nem 
todos estão preparados para lidar com a inclusão de pessoas com deficiência, e que também 
muitas vezes não há  um preparo adequado dos profissionais para essa nova realidade. Esse 
estudo analisa como o livro didático de língua inglesa aborda esse tema na perspectiva do que 
cita a carta de Salamanca (evento realizado na Espanha em 1994) com o objetivo de discutir 
a educação para todos, e a necessidade de termos uma política de inclusão. Os referenciais 
teóricos utilizados são Espínola (2009), Silva e Reis (2011), que citam que deve ser assegurado 
o direito à diversidade, acesso ao conhecimento e a inclusão de todos. Utilizamos também 
os documentos oficiais do estado do Paraná (DCE – Diretrizes Curriculares Estaduais), e a 
nível nacional (PCN – Parâmetros Curriculares Estaduais), a fim de percebermos como 
esses documentos abordam esse tema e quais são as sugestões dadas por eles. Com base 
nessas perspectivas, foram analisados dois livros didáticos de língua inglesa de nível pré-
intermediário, o Global pre-intermediate  e o Headway pré-intermediate para que pudéssemos 
entender como a questão da inclusão é abordada.

Palavras-chave: educação inclusiva; livro didático; preconceito

English for Specific Purposes: Law Enforcement
Renata Morales Diaz (UTFPR)
Robinson Luis Kremer (UTFPR)

Taking into account the international sport events which will be held in Brazil – the FIFA 
World Cup (2014) and the Olympic Games (2016) – it is necessary that, besides Portuguese, the 
country be prepared to communicate in the English language, due to the fact that English has 
become the lingua franca of international communication. We aim to show in our poster how 
the Federal Technological University of Paraná (UTFPR), through its Academic Department 
of Modern Foreign Languages (DALEM), has been offering a course to teach police officers 
in the state of Paraná in the city of Curitiba, in order to prepare them for such international 
events. The classes are being taught by the professors of UTFPR jointly with the students who 
are majoring in the teaching of English as a Foreign Language. The students involved in the 
project are asked to prepare materials for a specific purpose as well as working as teachers.

Palavras-chave: teaching/learning process; English for Specific Purposes; partnership 
UTFPR/the State Police of Paraná

O perfil do professor auto-reflexivo quanto a sua prática de ensino no Centro de 
Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE) UNEAL – Campus III 
Rosilene Oliveira Torres (UNEAL)

O presente estudo visa analisar o perfil de uma professora de Inglês, que busca refletir sobre 
sua prática, em um Centro de Ensino de Línguas. A pesquisa pretende investigar que aspectos 
metodológicos o professor, após refletir sobre suas aulas buscará desenvolver para a execução 
de uma prática de ensino mais satisfatória, bem como verificar como essa reflexão sobre a 
prática docente contribui para o aperfeiçoamento dessa experiência. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e de campo, em que o contexto analisado é formado por estudantes do 1° período 
do Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras, doravante (CELE) da Universidade Estadual 
de Alagoas –  UNEAL, e de sua professora de inglês, a agente desta pesquisa. Para a coleta 
de dados, será aplicado um questionário fechado no início e ao término do 1° período para 
dezoito (18) alunos, sendo um (01) do sexo masculino e dezessete (17) do sexo feminino; contar-
se á também com um diário de bordo referente às aulas, para que se possam acompanhar as 
frustrações, dificuldades, ansiedades, expectativas e satisfações da professora, bem como dos 



298

 III Congresso Internacional da ABRAPUI 

alunos em relação ao processo de aprendizagem. A partir da análise dos dados serão propostas 
algumas reflexões acerca do ensino de língua inglesa voltada para uma prática reflexiva, e 
será discutido também o papel do professor enquanto pesquisador de sua prática pedagógica. 
Este trabalho tem a finalidade de contribuir para a melhoria do ensino de inglês, em especial 
nas escolas de línguas. Este estudo terá seus construtos teóricos amparados nas pesquisas de 
autores como Pimenta e Ghedin (2002); Lima (2011); Barcelos e Abrahão (2010), entre outros.

Palavras-chave: ensino de inglês; prática docente reflexiva; Centro de Ensino de Línguas 
Estrangeiras

O processo de ensino e aprendizagem de inglês revelado pelas narrativas dos 
aprendizes
Tássia Lutiana Severo Pires (UNISINOS)

O presente trabalho apresenta questões relevantes para a aprendizagem de inglês como língua 
estrangeira em contexto universitário, a partir de narrativas de doze alunos participantes da 
pesquisa. O estudo é embasado no conceito de narrativa de Clandinin e Connelly (2000), 
que a concebem como uma maneira de compreender experiências. Tendo como apoio essa 
definição de narrativa, visa-se ouvir as histórias dos alunos a respeito de suas trajetórias como 
aprendizes de língua inglesa para traçar um perfil dos estudantes envolvidos em pesquisa 
sobre o papel da colaboração na aprendizagem de língua estrangeira. Objetiva-se também 
verificar como suas experiências prévias afetam seu desenvolvimento na universidade. Suas 
histórias de aprendizagem expõem crenças, dificuldades, desejos, frustrações, estratégias 
e acontecimentos marcantes em suas trajetórias. As narrativas são produzidas a partir de 
entrevistas individuais, posteriormente transcritas e analisadas. A partir das análises, busca-
se contribuir para a reflexão de alunos, professores e pesquisadores sobre o processo de ensino 
e aprendizagem de línguas.

Palavras-chave: narrativas; experiências de aprendizagem; língua inglesa

A formação inicial de professores de língua inglesa: reflexões sobre o PIBID
Thaisa de Andrade Jamoussi (UEPG)

O subprojeto de inglês do programa institucional de bolsas de iniciação à docência – PIBID – é 
desenvolvido em parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e o Colégio 
Estadual Júlio Teodorico. O subprojeto de inglês conta com a participação de 12 bolsistas do 
curso de Letras (Português/Inglês) e 2 professoras do colégio da rede pública estadual. O 
subprojeto teve início no segundo semestre de 2011 e entre as atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas destacamos: a leitura do projeto político pedagógico do colégio, a leitura e discussão 
de artigos sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa e formação de professores, além 
da observação e acompanhamento das aulas de língua inglesa e a elaboração de materiais 
e atividades para as aulas de inglês. Além das atividades desenvolvidas na escola parceira, 
os bolsistas do subprojeto desenvolveram uma oficina sobre a história e a influência social 
do rock em uma escola atendida por outro subprojeto PIBID e criou um blog para registrar 
e divulgar as atividades do subprojeto bem como notícias e eventos relacionados ao ensino/
aprendizagem de inglês e formação de professores.  Os bolsistas aplicaram um questionário 
aos alunos da escola com o objetivo de conhecer o interesse dos alunos pela língua, suas 
expectativas com relação às aulas de língua inglesa e o uso da língua inglesa no cotidiano 
dos alunos. Neste pôster apresentamos a análise do questionário que norteará as atividades a 
serem desenvolvidas em 2012.

Palavras-chave: ensino/aprendizagem de língua inglesa; formação inicial; PIBID
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Top English
Valderes Rodrigo da Silva (UFG)

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar um projeto de extensão chamado Top English. 
Este projeto de extensão tem como ponto norteador oferecer à comunidade acadêmica, como 
também à população em geral, a oportunidade de aperfeiçoar os seus conhecimentos em 
língua inglesa. São oferecidos minicursos temáticos no decorrer de cada ano e este trabalho 
apresenta os resultados gerais de questionários semi-abertos que foram aplicados ao término 
de cada minicurso. Esses questionários, de uma forma geral, buscam saber como estavam 
sendo abordados os temas que, normalmente, não são abordados em escolas de ensino regular 
e também o grau de satisfação dos alunos. Tivemos como referencial bibliográfico ícones como 
Paiva (2005) e Silva (2008). Através dessa pesquisa podemos concluir que este trabalho é de 
grande importância para a comunidade, como também para os discentes do Curso de Letras, 
já que os módulos são independentes e abordam temas de grande relevância para alunos que 
estão em busca de uma melhor qualificação e domínio da LI.

Palavras-chave: extensão; comunidade; Top English

O processo colaborativo e a aprendizagem de inglês por alunos universitários
Vanessa Logue Dias (UNISINOS)

O presente trabalho apresenta resultados de um estudo que investiga o processo de 
aprendizagem de alunos de língua inglesa em contexto universitário. Esta investigação 
integra o projeto de pesquisa “O processo de aprendizagem de língua estrangeira através 
de tarefas colaborativas: um estudo longitudinal”, coordenado pela professora Marília dos 
Santos Lima e desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O estudo, orientado por princípios socioculturais 
(VYGOTSKY, 1978; LANTOLF, 2000; DONATO, 2000), entende a linguagem como um agir 
social. Tendo como foco tarefas pedagógicas que propiciam a colaboração em duplas, visa-
se à aprendizagem da língua alvo através de apoio mútuo e reflexão dos participantes sobre 
sua própria produção e sobre a produção do outro, estimulando, o processo de negociação. 
As tarefas colaborativas são aplicadas em sessões adicionais às tarefas regulares em sala 
de aula de língua inglesa, sendo gravadas em áudio e vídeo, transcritas e analisadas. Além 
disso, os aprendizes envolvidos, por meio de uma reflexão dialogada, têm a oportunidade 
de propor melhorias às suas produções a partir de sessões posteriores de visionamento, 
nas quais analisam as atividades que realizaram. A análise dos dados revelou que os 
aprendizes refletiram sobre a língua alvo e testaram hipóteses, realizando a lingualização. 
Os estudantes auxiliaram-se mutuamente durante a realização das tarefas, evidenciando o 
processo colaborativo. Posteriormente, na sessão de visionamento, os aprendizes detectaram 
erros e lacunas em suas produções buscando solucioná-los com a ajuda de seus pares. 
Segundo depoimentos dados pelos participantes, apesar de se depararem com dificuldades 
referentes ao léxico, apreciaram a realização das atividades. A partir dos resultados, espera-
se contribuir para a discussão sobre as relações de tarefas com o processo de ensino e 
aprendizagem de aprendizes de língua estrangeira.

Palavras-chave: aprendizagem de inglês; tarefas colaborativas; alunos universitários

Ensino de resultativas e o parâmetro da composição
Vanessa Silva Almeida (UFC)

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa maior de cunho qualitativo e quantitativo 
(mixed methods), tratando do ensino e aprendizagem das construções resultativas em língua 
inglesa (Ex.: She washed the clothes clean). Neste recorte trataremos das questões teóricas que 
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envolvem as resultativas através dos trabalhos de Levin e Rappaport (1995) dentro da Teoria 
Gerativa e através do Parâmetro da Composição (SNYDER, 1995). Assim, esta investigação 
examina se aprendizes falantes do português do Brasil ao serem expostos às construções 
resultativas do inglês também adquirem as construções N-N (substantivo-substantivo, ex.: 
frogman) do inglês, que segundo Snyder estão no mesmo parâmetro (CHOMSKY, 1986). 
Partimos da pressuposição que o Português do Brasil não apresenta esta estrutura (BARBOSA, 
2008), ao contrário do que postula Lobato (2004). Os dados foram colhidos em três sessões 
diferentes: um pré-teste, anterior a tratamento pedagógico; uma sessão após o tratamento 
pedagógico, e outra cerca de 30 dias após o tratamento pedagógico. Os tratamentos pedagógicos 
tratavam exclusivamente das resultativas. Nosso objetivo foi observar se em ambiente formal 
é possível modificar um parâmetro (LICERAS, 1998) através de aulas, verificando-se em teste 
de produção dos compostos N-N.

Palavras-chave: aquisição de L2, parâmetros, ensino formal

A (não) originalidade das atividades acadêmicas no reino do Google
Vania Soares Barbosa - UFPI

As facilidades proporcionadas pelos avanços das Novas Tecnologias de Comunicação e 
Informação têm, por um lado, contribuído para a promoção e divulgação do conhecimento 
científico, mas, por outro lado, têm aberto um amplo campo para a cópia de trabalhos acadêmicos, 
provocando situações no mínimo embaraçosas entre professores e alunos. Neste pôster, 
propomos uma reflexão a respeito das práticas discentes e docentes em cursos de graduação 
no que concerne à utilização das ferramentas da Internet para a cópia de trabalhos científicos 
e para a identificação destas práticas, respectivamente. Crenças e atitudes de professores e 
alunos, bem como a frequência com que estas ações acontecem, serão identificadas através de 
estudo de caso e entrevistas junto a estes agentes do processo de ensino-aprendizagem com o 
intuito de promover o debate e o intercâmbio de ideias que proporcionem a conscientização 
de um uso adequado da Internet como ferramenta para um possível aprimoramento do fazer 
científico através de ações conjuntas entre professores e alunos e da observância dos direitos 
atribuídos à propriedade intelectual.

Palavras-chave: Internet; autoria; ensino-aprendizagem

Lidando com a língua inglesa à sua própria maneira: estratégias de aprendizagem 
de alunos de língua inglesa
Vitalino Garcia Oliveira (UFG)

O advento da abordagem comunicativa trouxe, como consequência, uma mudança de foco 
por parte dos pesquisadores, que passaram a considerar o aprendiz como elemento central, 
em detrimento do método. Dito de outra maneira, este passou, de mero coadjuvante, a 
protagonista das pesquisas relacionadas ao ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 
Tal fato levou os estudiosos a considerarem não só os diferentes estilos de aprendizagem, 
como também as variadas estratégias implementadas na conquista da mesma. Dessa forma, 
apresentamos, neste pôster, o resultado de uma pesquisa-ação desenvolvida com dois alunos 
de um centro de línguas: um de nível elementar e outro de nível intermediário. A metodologia 
de pesquisa escolhida foi o estudo de caso, e os instrumentos de coleta de dados foram os 
seguintes: questionários, narrativa e entrevista. O objetivo geral foi investigar as estratégias 
de aprendizagem empregadas pelos mesmos, enquanto os específicos foram: (1) comparar 
as estratégias de aprendizagem utilizadas por ambos os participantes entre si e em relação 
à literatura da área; (2) verificar uma possível influência do referido centro de idiomas 
em algumas das estratégias utilizadas, especialmente em relação ao participante de nível 
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intermediário. Os resultados corroboram outros estudos alusivos ao tema e apontam para 
a influência da instituição em algumas das estratégias utilizadas pelo participante de nível 
intermediário.  

Palavras-chave: estratégias de aprendizagem; alunos de nível elementar e intermediário; 
língua inglesa

A música como ferramenta de aprendizagem para novos vocábulos e expressões em 
língua inglesa
Wellingta Carla Nascimento Barros (UNEAL)
Gêrlan Cardoso da Silva (UNEAL)

Neste trabalho propomos uma visão da música como metodologia eficaz no desenvolvimento 
de língua inglesa (doravante LI) para que o discente obtenha novos vocábulos e expressões. 
Percebemos que a música para crianças, adolescentes, jovens e adultos estar presente como 
forma de diversão e essa também é constante utilizada no cotidiano dos estudantes de LI, 
segundo Faria (2001, p. 24), “A música como sempre esteve presente na vida dos seres humanos, 
ela também sempre está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a 
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação”. A música 
é uma atividade proveitosa e relaxante consegue mexer com o sentimento, estimulando-nos 
a excitá-la e aprender mais. Na sala de aula dispomos de pouco tempo para o uso de língua 
estrangeira, então podemos utilizar desse instrumento tão constante na vida dos discentes para 
um eficaz funcionamento da LI. É necessário que ao trabalhar com a música o docente tente 
utilizar o que melhor esta música pode oferecer aos seus alunos, levando-os a uma consciência 
critica e transformadora da sociedade, do mundo em que vive. Poucos percebem o papel 
social da música, como forma de expressão e sem contar que a música também influencia nas 
atitudes individuais. Este trabalho reporta-se a uma reflexão acerca da utilização da música 
em sala de aula como o professor como tem trabalhado a música nas aulas de LI de uma forma 
a analisar, explorar as várias possibilidades do uso da música no caráter social, ideológico que 
está presente na música, ou estar sendo trabalhado de forma descontextualizada pelo docente. 
Para fundamentação teórica vamos citar estudiosos como Murphey (1992), Ferreira (2001), 
Ausubel (1980), Nicholls (2001) entre outros.

Palavras-chave: ensino de Inglês; ensino-aprendizagem de LI; ensino com música
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Pôsteres - Literatura

Em ordem alfabética, pelo primeiro nome do primeiro autor.

O olhar da estrangeira: P.K. Page e o Brasil ao final dos anos 50 do século XX
Alexandra Mury Martins Farias (UESPI)

No final da década de 50, acompanhando o marido embaixador, chegou ao Brasil a poeta 
canadense Patrícia Kathleen Page ou simplesmente P.K. Page, já então uma renomada escritora 
em seu país. No Brasil, Page permaneceu por três privilegiados anos – 1957 a 1959 – como ela 
mesma afirmou. Das cartas que enviou para a família e do diário que escreveu enquanto tomava 
contato com um país totalmente desconhecido resultou o livro Brazilian Journal publicado 
apenas 30 anos depois que ela aqui chegara. Este trabalho tem como objetivo perceber como o 
Brasil daquele período é retratado por Page e como isso reflete na construção de sua identidade 
enquanto estrangeira ao mesmo tempo em que busca verificar os dados da história brasileira 
mencionados no texto para uma discussão sobre a relação existente entre literatura e história 
a partir dos relatos feitos pela poeta no seu diário brasileiro.

Palavras-chave: literatura; história; identidade

Literatura anglófona na era do ciberespaço: uma pesquisa em andamento
Aline de Mello Sanfelici (UFPA)

Esta apresentação expõe a proposta e os resultados preliminares de um projeto de pesquisa em 
andamento, cujo foco é a literatura anglófona na era do ciberespaço. O referido projeto objetiva 
catalogar autores e obras anglófonas do século 21 que tragam os novos elementos e problemáticas 
da tecnologia e do ciberespaço em suas tramas e/ou temáticas, no contexto da pós-modernidade. 
O projeto busca analisar as obras literárias selecionadas em termos de sua capacidade de 
posicionamento e engajamento de debates quanto das transformações que o ciberespaço impõe 
nas vidas de seus usuários. Deste modo, é também objetivo deste projeto de pesquisa discutir 
como a nova literatura anglófona pode edificar o leitor enquanto ser humano, ao colaborar com 
seus processos de autoentendimento e posicionamento crítico frente ao homem contemporâneo e 
virtual – um sujeito marcado por identidades fluidas e híbridas, e que por vezes também estabelece 
relações interpessoais fragmentadas e superficiais, efêmeras como uma página da Internet. Nessa 
perspectiva, o projeto em andamento é uma investigação necessária e urgente da realidade virtual 
arrebatadora do nosso mundo real, retratada na ficção anglófona contemporânea, visando debate, 
questionamento e compreensão de nós mesmos, seres continuamente conectados.

Palavras-chave: literatura anglófona; ciberespaço; pós-modernidade

The relevance of the appendix in George Orwell’s novel 1984
Andréa Rodrigues Rebonato (UTFPR)

George Orwell’s 1984 is a dystopia, showing in an imaginary future the world ruled by three 
totalitarian governments of three mega states: Oceania, Eurasia and Eastasia. The focus of 
the novel is in Oceania where INGSOC or ‘English Socialism’ commands, having Big Brother 
as a central figure of the INGSOC party, and where the protagonist, Winston Smith lives. 
It is through Winton’s own life happenings and through his eyes that we can dig into the 
depth of all the political theory of INGSOC. The book has an appendix on Newspeak, the 
language everybody should be using after some time. The author calls the reader’s attention 
to the appendix right in the beginning of the novel, as a model of hypertext in a book since the 
appendix is only written at the end of the novel. Curiously, some editions of the book do not 
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contain the appendix, although in the novel’s text there is the author’s mentioning of it, and 
even when the editions contain it, many readers just pass by it. But the appendix presents a 
secret ingredient of 1984, in subtle verb forms and its style of writing the appendix provides to 
us readers a new vision of the novel.

Palavras-chave: 1984; appendix; new vision of the novel

A violência e suas faces na ótica cinematográfica e social: análise e comparação do 
contexto sociocultural da época e sua contemporaneidade, examinadas por conceitos 
sociológicos
Matheus Batista Massias (UEPA)
Cleiton Clésio Pereira de Oliveira (UEPA)

A violência é um tema recorrente em diversos filmes; no entanto, dois deles se destacam por 
abordarem a violência de forma crítica e contemporânea: A Clockwork Orange (1971) dirigido 
por Stanley Kubrick e Fight Club (1999), dirigido por David Fincher. A presente pesquisa tem 
como objetivo contrastar os tipos de violência presentes nos dois filmes e discorrer a partir de 
análises de seleções de cenas. Ambas as produções partiram de obras homônimas publicadas, 
sendo de suma importância examinar cuidadosamente o contexto sociocultural em que as 
mesmas foram publicadas. Não se pode falar em “a violência” presente nos filmes, pois os 
filmes apresentam vários tipos de violências desde a direta e gratuita aparentemente sem 
motivação e outros mais complexos com motivações específicas. Os conceitos como a violência 
simbólica de Bourdieu, Übermensch e niilismo de Nietzsche, e a coerção e fato social de 
Durkheim formarão as bases teóricas que pautarão a pesquisa. Os assuntos tratados nos filmes 
em análise continuam válidos atualmente, pois os temas abordados transcendem a realidade 
da época, sendo pertinentes em todas as sociedades e períodos.

Palavras-chave: estudos fílmicos; violência; teorias sociais 

The uncanny in Mary Shelley’s Frankenstein: a case of Doppelgänger 
Reginaldo Francisco Santos Dudalski (UFV)

This poster has as main aim to do a study about the famous novel Frankenstein by Mary W. Shelley 
according to Freudian theory of the uncanny. Basically, the studies about Frankenstein have 
been divided on the gothic elements and the relationship of the novel to Romanticism; and 
the Psychoanalytic reading. This later perspective is going to be my focus, considering the 
elements of Romanticism such as the theory of the double – Doppelgänger, too. According to 
Sérgio Luiz Prado Belley (2000), Victor Frankenstein transfers his maternal love to Elizabeth 
and after her death to the creature. These transferences show to the reader that the monster is 
the double of Victor because when he murders Elizabeth he avoids an incestuous relationship 
between Victor and Elizabeth (2000, p.24). On the other hand, Victor and the creature can be 
the same person because in many moments of the book Victor seems to be in a dream and the 
faint is recurrent, especially when his bride and Henry Clerval, his best friend, die. Sigmund 
Freud affirms: “the uncanny is something which is secretly familiar, which has undergone 
repression and then returned from it” (2000, p.3695).

Palavras-chave: uncanny; Romanticism; Doppelgänger

Alice in the matrix: a comparative analysis of Alice’s Adventure in Wonderland and The 
Matrix
Said Amim Smith Moraes (UEPA)
Eloísa Dall’Bello (UEPA)
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This paper examines some of the issues that connect Lewis Carroll’s most famous work, Alice’s 
Adventure in Wonderland (1865), to the movie that changed the cinema’s history, The Matrix (1999), 
written and directed by the brothers Andy and Larry Wachowski. Both of them deal with lots of 
interesting psychological and vital matters, thus the study focuses on the protagonist of the book, 
Alice - a little girl who had an incredible experience and was suddenly involved in the adult 
world - and the main character of the film, Neo, under the scope of the narrative pattern concept 
called “Monomyth” theorized according to Joseph Campbell. It also scrutinizes the symbology 
of the quests and the growing process through which Alice and Neo undergo according to 
the concept of “Bildungsroman” – a type of novel that shows the growing process of the main 
character – applied either to the piece of literature and to the film production. Linking these 
works, it is easy to perceive that there are several similarities between them and the main goal 
of both is to show how hard the growing process can become and that life is made of choices.

Palavras-chave: monomyth; Bildungsroman; dream world

Estilometria: característica pós-moderna da obra de Thomas Pynchon
Shisleny Machado Lopes (UFPI)

Pós-modernismo, como descrever suas características fundamentais e sua existência de fato é 
um problema estético e político, por se tratar de um movimento contemporâneo que ainda está 
em estudo. Esta pesquisa tem como objetivo verificar por meio da estilometria a existência de 
características pós-modernas na obra O leilão do lote 49 (The Crying of Lot 49) de Thomas Pynchon, 
considerado pela crítica literária um dos principais representantes do Pós-Modernismo norte 
americano. Para isso utilizamos a obra de Saul Below, Planeta do Sr. Sammler (Mr. Sammler’s 
Planet), como parâmetro, por ambos serem do mesmo período estudado e um ser considerado 
pós-moderno (Thomas Pynchon) e o outro realista (Saul Bellow). Com o auxilio dosoftware 
Lexico3, voltado especificamente para análises estatísticas de textos digitalizados que nos  
permitiu observar frequência de palavras, grupo de formas e gráficos que nos ajudou  na análise 
e interpretação dos dados estilisticos. Como conclusões preliminares, podemos afirmar que os 
dados estatisticos obtidos na análise das obras nos permitiram identificar traços estilísticos 
próprios da mesma, tais como o uso variável, inconstante e não linear de preposições em todo 
o corpus. Portanto, por se tratar de um livro escrito durante o movimento pós-modernista, 
certamente a descoberta de novos traços estilísticos da obra do autor em estudo pode resultar 
em novos importantes paradigmas na crítica vigente.

Palavras-chave: Lexico 3, software; estilometria; pós-modernismo de Thomas Pynchon

Obasan: uma viagem pelas memórias de Joy Kogawa
Tarcísio Silva Chagas (UESPI)

Obasan é um romancede Joy Kogawa, publicado em 1981, que narra a perseguição aos 
cidadãos descendentes de japoneses e os campos de concentração canadenses durante a 
Segunda Guerra Mundial. Kogawa retorna às recordações de sua infância em período de guerra 
e cria uma narrativa que faz uso de fortes imagens de silêncio, falando sobre o ser humano, seu 
comportamento, preconceitos e julgamentos. Dentro de Obasan há diversas personagens que 
representam todo um grupo de descendentes japoneses no Canadá dos anos 40 e é baseado 
nas sofridas experiências vividas pela autora. O livro nos faz refletir, na forma de como um 
fator externo (a Guerra) interfere diretamente no cotidiano de canadenses, interferindo em 
suas vidas, famílias e na compreensão do significado das palavras nacionalidade, igualdade 
e identidade. Remete-nos também à definição de uma identidade, essa está intrínseca a uma 
descendência tão forte e marcante, como a japonesa.

Palavras-chave: Obasan; identidade; literatura


